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ূ ০ 

। 

২। কথাবাতট-বাংলা সাস্তাহিক। বার্ধক ৩. টাকা, ষান্মাষক ১:৫০ 
৩। বসঃম্ধরা-বাংলা মাসিক পন্র। বার্ধক ২. টাকা। 

| ৪। শ্রমিক বার্তা--হিন্দি পাক্ষিক পান্রকা। বার্ষক ১.৫০ টাকা; 
| ং যান্মাঁসক *৭৫ নঃ পয়সা। 

& | পশ্চিমবাংলা_ নেপালী ভাষার সাপ্তাহক সংবাদপত্র। বার্ষক ৩. 
টাকা: যান্মাসিক ১'৫০। 

৬। মগরেবা বংগাল- সচিত্র উদ্দ£ পাক্ষিক পন্িকা। বার্ধক ৩. টাকা; 
যান্মাসক ১'৫০ টাকা। 

বিঃ দ্বুং-ক। চাঁদা: 

আগ্রম দেয়। 

0 ঢালতে বজ্ঞা- ৰ 

পন নেওয়া হয়; ৃ 

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের 

সর্বত্র এজেন্ট চাই; 

ঘ। ভি, পি ডাকে? 
পাত্রকা পাঠানো হয় । 

না। ূ 

এই ঠিকানায় 

প্রচার আধকতার 
নিকট লিখুন 
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সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

গূরণ করতে নবজাতকের 

জননীকে পুষ্টিকর 
টনিকের ওপর নির্ভর 

করতে হয়। 

স্থনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ 

ভাইনো-মষ্ট 
কুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় 

সাহাযা করে 

এবং দ্রুত স্বান্থা ও শি 

ফিরিয়ে আনে। 



“ভায়ার তাই 

কয়েকবছর আগে ঘটনাটি ঘটেছিল। একটি 
প্রকাণ্ড লেডল্ ৭৫ টন গলানো লোহ। নিয়ে 
মাথার উপরের ক্রেন থেকে হঠাৎ ছি'ড়ে মাটাতে 
পড়ে গেল। কয়েকজন রাজমিষ্ত্ী ঘটনাস্থল থেকে 
নিরাপদ দূরত্বেই কাজ করছিল। কিন্তু লেডল্ 
থেকে গরম গলানে! লোহা। ছিটকে এবং গড়িয়ে 
গিয়ে তাদের গুরুতরভাবে জখম করল। 
লোকেদের আর্ত চিৎকারে আর বাম্পের ছিস- 
হিম্ শবে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। 

প্রথম আযা্ুলেন্সটি পাচজন লোককে হাস- 
পাতালে নিয়ে যেতে পারল। জেনারেল 
ম্যানেজার কীনানের গাড়ীতে আর মাত্র তিন- 
জনকে নিয়ে যাওয়ার জায়গা ছিল। তিনি 
আহত মিষ্ীদের থেকে এমন তিনজনকে বেছে 
নিলেন যাদের অন্ততঃ কিছুটা! বাচবার আশ! 
ছিল। একজন হিন্দু রাজমিন্ী কিন্তু কিছুতেই, 
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যেতে রাজি হলন|। সে বল্লে “আমাকে নিয়ে 
যেও না।” নিজের সেই অসহ্থ যন্ত্রণা কিছুমাত্র 
গ্রাহ না করে তারই পাশের একটি ঝলসে যাওয়া 
মুসলমান সহকমীকে বহু কষ্টে মাথা নেড়ে 
দেখিয়ে বললো! “হামারে ভাই কো লে যাও॥ 
এই ঘটনার উল্লেখ করে কীনান বলেন “একজন 
হিন্দু দুঃসহ যন্ত্রণায়, মৃত্যারও মুখোমুখী দীড়িয়ে 
একবারও ভাবলোনা যে মেই মুসলমানটি অন্য 
ধর্মাবলম্বী। সে শুধু এই কথাই জানতো যে 
লোকটি তারই ভাই 

আমের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সহাম্ভৃতিশীল 
ভ্রাতৃত্ব হল জামশেদপুরের একটি হমহান এতিহ। 
এখানে শিল্প শুধু জীবিক] অর্জনের উপায় নয়, 
জীবনেরই একটি অস্ন। 

উম্পাত অগরী 
1৬ াখ 53505 
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তোশক বালিশ কুশন 
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বুবীন্্নাথ ছিলেন মানবতার 
মহান পুজারী । তারই 

চোথে ফুটে উঠেছিল 

বিশ্বমানবের মৈত্রীবন্ধনের 

স্বপ্ন । তিনি ছিলেন সুন্দরের 

উপাপক । প্রকৃতি ও মানুষের 

মধো চিরজাগ্রত সুন্দরের 

অনুভূতিই ছিল তার নিখিল 

কর্মের (প্রেরণা । 

বিশ্বপ্রেম ও শান্তির উদগাতা, 

কাবো মঙ্গীতে চিত্রকলায় 

চির-অবিশ্মরণীয় বিশ্বকবি 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

পুণাম্বতির গ্রতি আমাদের 

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। 

ছি ফিলিগ্ম ইতর লিমিটেড 
॥া৮ 4988 
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প্র 11 
ররানগুপারদর 
থণ্ড খণ্ড শিলার গ্রন্থনায় রচিত এদের প্রত্যেকটি অতীত 

ভারতের উদ্যমশীলতা আর ' কল্পনাশক্তির অমর নিদর্শন 
হয়ে আছে। প্রতিদিন ভারতের নান| অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ 

যাত্রীকে পৌছে দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারাকে পারম্পরিক 
শুভেচ্ছার দুতম বন্ধনে গ্রথিত ক'রে চলেছে রেলপথ । 

দক্ষিণ পুর্ব রেলওয়ে 
চ্ঠি 
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সমকালশন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

|] 
এন এন. নল এঠ কোং প্রা্টুভেট দিনেও । ৰ বৰ 



সমকালশন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 
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সমকালধন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 



সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

হয়না ধাহাদের নিদ্রা! হয় না তাহাদের 

পক্ষে মহাভূগরাজ তৈল পরম 

হিতকারী। ইহা দেহ ও মনের 

ক্লান্তি দূর করে ও হুনিদ্রা 

আনয়ন করে 

সাশ্রননা! শ্বাস 
ভ্রা্ষা 

নাধন! উৎধালর রোড কলিকাতা” ৪৮ 

অধ্যক্ষ প্রীযোগেশচন্ত্র ঘোষ, এম, এ, 
২ আমূর্বে শাত্রী, এক; সি, এম, (লঙুম) এম, মি, এন/ আমেরিকা) 

ধ ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । 

্ কলিকাতা কে্তর-ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 



কাব কথা ॥ শ্রীমতী লীলা মজুমদার। ছোটদের জন্য 
রবীন্দ্র-জীবনী। ০:৫০ 

তাও-তে-চং ॥ লাও-ংস কাঁথত জাবনবাদ। শ্রীওয়াং- 
ওয়েই-ছং-এর ভূঁমকা। শ্রীআমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
মূল চীনা ভাষা হইতে অনাদত। পারবেশক £ ন্িবেণী 
প্রকাশন। ২:০০ 

ভারতচচ্দ্র | ডঃ মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত 
ও সম্পাঁদত। পাঁরবেশক £ জিজ্ঞাস।। ৩.০০ 

বৈফব-পদাবলণী | ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সঙ্কালত 
ও সম্পাঁদত। পাঁরবেশক £ সিগনেট বুকশপ। ২:০০ 

মনসামঙ্গল (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ) ॥ ডঃ বিজনাবহারী 
ভট্াচার্য কর্তৃক সঙ্কীলত ও সম্পাঁদত। পরিবেশক £ 
শজজ্ঞাসা। ৩.০০ 

দেবনাগরণী 'লাপতে মূল বাংলায় রবান্দ্র-সাহত্য 

একোত্তরশতী (১০১ট কাঁবতার সকলন) ॥ শ্রীরাম- 
পৃূজন তিওয়ারী কর্তৃক 'হন্দী ব্যাখ্যাসহ লিপ্যন্তর। 
অধ্যাপক হ7মায়ূন কবীরের ভূমিকা। সুলভ সংস্করণ 
৮০০; রাজ সংস্করণ ১০:০০ 

গীত-পণ্চশতশী (৫০০ গান) ॥ সঙ্কলন ও ভূমিকা £ 
হীন্দরা দেবী চৌধুরাণী। শ্ীরামপূজন তিওয়ারী 
কর্তৃক হিন্দী ব্যাখ্যাসহ লিপান্তর। সুলভ সংস্করণ 
৮০০; রাজ সংস্করণ ১০০০ 

চোখের বালি ॥ শ্রীমতী মনোরমা বাজপেয়ী কর্তৃক 
লিপ্যন্তর। সুলভ সংস্করণ ৬:৫০: রাজ সংস্করণ 
৮৫০ 

গোরা ॥ শ্রীমতী কণিকা বিশ্বাস কর্তৃক 'লিপ্যন্তর। 
সুলভ সংস্করণ ১০.০০; রাজ সংস্করণ ১২:০০ 

বাল-সাহিত্য (ছোটদের জন্য রচনা-সংগ্কলন ) ॥ শ্রীমতাঁ 
লীলা মজুমদার এবং শ্রীক্ষিতীশ রায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও 
সম্পাঁদত। শ্রীযগজীং নওয়লপুরী কর্তৃক ভূমিকা 
(রবান্দ্-জীবনী)র হিন্দী অনুবাদসহ লিপান্তর। 

৬*০০ 

সমকালশন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 
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অনসন্ধান: সাহত্য অকাদেম? রিজওন্যাল আঁফস | ন্যাশানাল লাইব্রেরী, কালকাতা 
প্রাপ্তিস্থান £ সাহিত্য অকাদেমণ ॥ রবীন্দ্রভবন, ফিরোজশা রোড, নিউীদল্লন 



সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

এগ, 
(নৈশ্বেল্য 

সুলভ সংস্করণ। মূল্য ০:৭৫ - 

রবন্দ্র-শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংস্করণ। 

কবি-্রাতকৃতি ও পাস্ডঁলাঁপ চিত্রে অলংকৃত। 
ভাবভান্তি কবিত্বের যে পরম সুষমা গাঁতাঞ্জলি কাব্যে ব্যন্ত, নৈবেদ্যে তাহারই ভূঁমিকা। 
ইতিপূর্বে পাঁরপাটাী মুদ্রণে ও সুলভ মূল্যে যেভাবে গীতাঞ্জাল প্রচারত হইয়াছে, নৈবেদ্য কাব্যও 
সেই ভাবেই প্রকাশ করা হইল। 
ভগবদ্ভন্ত, কাব্যরাসক এবং ভারতভারতাঁর শাশ্বত বার্তার সন্ধানী, সকলেরই বিশেষ আদরণায় 
হইবে সন্দেহ নাই। 

পপ পপর এরপর 

ততো সত (5 টেকে তে লরি (ররর যোেরাজলে ১ 

গন্লীওশক্রভি 
এ দেশের পল্লাসমস্যা ও পল্লীসংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বন্ুতাবলী- শ্রীনকেতনের 
আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা-অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকালত হয় নি। 
রবীন্দ্রশতপূর্তিবর্ষে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা-দিবসে নূতন প্রকাশিত হল। 

সচিত্র ॥ মূল্য ৪-৫০ 

শ্বিচ্ভ্রি 
উপহার-উপযোগী পূরা মূগা বোর্ড বাধাই ৮৫০ 

রবীন্দ্রনাথের গঞ্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক পন্লাবলশী কবিতা গানের এই সংকলন পুনঃ প্রকাশিত 

হয়েছে। সর্বসাধারণের সহজে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনার সঙ্গে নূতন করে পরিচয়সাধনের 

উদ্দেশ্যে ডিমাই সহম্রীধক পৃষ্ঠার এই বই স্বল্পমূল্যে দেওয়া হচ্ছে। 

এবার তিন রকমের বাঁধানো বই পাওয়া যাবে_ 
পূর্ব লিমপ বাঁধাই ৬০০, হাফরুথ বোর্ড বাঁধাই ৭:০০ 

এবং পুরা মৃগ্না বোর্ড বাঁধাই ৮*৫০ 

সম্প্রীতি গুনমর্মছিত ॥ 

রাশিয়ার চিঠি ৩:৫০, ৪:৫০ ্বরাবতান ৫২ ২'৫০ 
নবজাতক ২.০০ জ্বরাবতান ১১ ৩.০০ 
লোকসাহত্য ১:৫০ গ্ররাবতান-সূচীপন্ত্ ০:৬০ 

নবিশ্বভারতী 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 

চি ১১0১১ 
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সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

28561177117 
ও রগরগে 

নিবে কালি শুকায় না। 

কিন্ত কাগজ দ্রুত শ্তকায়। 

রূঙর যথক গভীরতা । তু 
অবাধ (লখা এগিয়ে চল। * 

্ 
(লখা ধুয়-মুগ্ছ যায় না। 

ঙ অথ কলম পরিফার গাখ | 

অন্ত কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেষ্ট 

সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে। 

নট সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড 
কলিকাত। ৬ দিন্ী ও বন্ধে ও মাড্রাজ 



ও 

দশম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা 

স্ চাঁপন্ত 

ষে পক্ষের পরাজয় ॥ সোমেন্দ্রনাথ বস্ ২৫ 

গদ্ছন্দের কবিতা ॥ বিষফুপদ ভট্টাচার্য ৩৫ 

বাংলা গদ্যে মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ॥ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩ 

জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন. ॥ গৌরাঞ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৬৬ 

মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা ॥ রাখাল ভট্রাচার্য ৭৪ 

সংস্কৃতি সংবাদ (জিনি সিভিরোন। হোগার্থ) ॥ নাখল বিশ্বাস ৮২ 

ধিদেশশ সাহত্য (সাহত্য সংবাদ ও নূতন গ্রন্থ) ॥ আজত দাস ৮৭ 

সমালোচনা ॥ মঞ্জলা বস। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২ 

প্রচ্ছদ পট ঃ সত্যাজ রায় 

1 সম্পাদক : আনন্দ গোপাল সেনগণগ ॥ 

আনন্দগোপাল সেনগণপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
হইতে মাদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গণ রোড্ কালিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 



সম্মকালশন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 



নতি $ ৮৭৯ রে ১/, 

৪5৪৬৪৬%৪৬%৬৬ ৬৩৪০৩৬৪৩৩৪৩ ৩৬৬ 

বৈশাখ তেরশ' উনসত্তর দশম বর্ধ। ১ম সংখ্যা 

যে পক্ষর পরাজয় 

সোনেন্দ্রনাথ বস। 

যে দেশে বাস কার সেই দেশের ভৌগোলিক সামার মধ্যেই কি আমাদের দায় দায়ত্ব শেষ হয়ে 
যায়। তার বাইরে যে বিরাট পাঁথবাীঁ পড়ে আছে, যেখানে ইতিহাসের উত্থান পতনে কত জাত 
মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, কত জাত ইতিহাসের পাতা থেকে অবজ্ঞা আর অনাদরের লাঞ্ছনা মাথায় করে 
সরে যাচ্ছে সেখানেও আমাদের উৎসুক "জিজ্ঞাসা ছুটছে । ন্যায় অন্যায়ের যে মানদণ্ড 'দয়ে ঘরে 
বসে বসে ছোটখাটো ঘটনা মাপ, মাঝে মাঝে বাইরে বেরুতে হয় সেটা নিয়ে। মাৎস্যন্যায় শুধু 
বাংলাদেশে গোপালের রাজ্যকালের পূর্বেই ছিলনা, সে আছে সারা পৃথিবীতে । রাজার হস্ত 
দূর্বল কাঙালের ধন চর করছে এ কাহনী শুধু দুই বিঘার মধ্যেই বদ্ধ নেই, সারা জগতে এ 
একই অন্যায় নীতির রথ চলেছে। ঘরে যে বন্ধ হয়েছে সে অমলানবদনে ভাবে বাইরের জগতে 'কি 
হলো না হলো তা নিয়ে কেন বনের মোষ তাড়াই। কিন্তু বাইরে যে বেরোয় জগতের কোন দেশকে 
অনাত্মীয় মনে করার মত মন যার ছোট নয় সে তো চুপ করে থাকে না। তাকে সাড়া দিতে হয় 
নইলে তার চৈতন্যের গভীরলোকে বিবেকের দংশন তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। 

স্পেন দেশে বিপ্লব হয়োছল, গণতান্দিকেরা রাজশান্তকে হারিয়েছিল। দূর ভারতবর্ষে 
আঁশিক্ষার কালোআকাশে আচ্ছন্ন দেশে একাঁট আলোরাশিখা তখন সবে জবলেছে- রাজা রামমোহন। 
স্পেনের গণশান্তুর জয়কে তাঁর নিজের জয় বলে মনে হলো। বন্ধুদের আহ্বান করলেন__ 
আয়োজন করলেন ভোজসভায় বললেন- এসো আনন্দ কার, সাধারণ মানুষ জিতেছে 'াখানে। কে 
জানে কোথা থেকে এই চেতনা তান পেয়েছিলেন; প্রতিভার ব্যবহার আমাদের বোঝবার ক্ষমতার 
সীমার মধ্য দিয়ে চলেনা সবসময়ে। 
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এঁ ধারাতেই পেয়োছি রবীন্দ্রনাথকে । তাঁর কর্ণ বলছে কুন্তীকে 'ষে পক্ষের পরাজয্ম সে 
পক্ষ ত্যাজতে মোরে কোরো না আহবান। কী আশ্চর্য এই কর্ণের চাঁরন্র। মহাভারতের কাব 
কর্ণকে প্রবল শক্তিশালী বীর্যবান মহান চাঁরন্র করে একেছেন। সেই বীর্ষের আর একটি ছবি 
রবীন্দ্রনাথ এ'কেছেন; সে বীর্য বাহুবলের নয়, বিজয়ী পক্ষের নেতৃত্বলাভের আহবান 
প্রত্যাখ্যানের । 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাঁৰতার মধ্যে শুনোছি এ সুর, বিশ্বকবির বাঁণা রুদ্রসরে বেজেছে 
পরাজতের গৌরব ঘোষণায় । িপাঁলঙের যুদ্ধবাদ নয়, নোগুচির জাতীয়তা নয়; 
গভীরে মনুষ্যত্বের মর্যাদার যে গভীর আবেদন আছে, সুর বেজেছে সেখানে । তান 
কবি, জার্মানীর হাতে 'বধবস্ত বেলজিয়ামের, সোঁভিয়েট বিমানে আক্রান্ত ফিনল্যান্ডের, ইংলন্ড 
ও ফ্রান্সের বি*শবাসঘাতকতায় অকালচূর্ণ চেকোম্লোভোকিয়ার, জাপানের হাতে ক্ষতাঁবক্ষত চঈনের, 
ইউরোপের হাতে মার খাওয়া আফ্রিকার কাব 'তানি। তান পরাজতের কাব। কর্ণ আরো 
বলেছিলেন “আমি রব 'নন্ষলের হতাশের দলে' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনাঁদনই নিজেকে নিম্ফলের 
হতাশের দলের লোক বলে জানতেন না। তানি জানতেন ইতিহাসের আনবার্ধ গাঁতিতে 

রাজছন্র ভেঙে পড়ে; রণডগ্কা শব্দ নাহ তোলে; 
জয়স্তম্ভ মূট্সম অর্থ তার ভোলে; 

রন্তমাখা অস্ত হাতে বত রন্ত আখ 
িশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি। 

শাস্তশালশর প্রতাপকে কখনই রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেন 'নি। তান পরাজিতের নিম্ফলতাকে 
ইতিহাসের শেষ কথা বলতে পারেনাঁন। তাঁর মৃত্যুর অল্প িছাদন আগে যখন দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের কালো ছায়া পঁথবীঁতে দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে তখন সেই আসন্ন বিভীষকার সামনে 
দাঁড়য়ে তান বললেন “যুগ প্রাতকূল, বর্বরতা বাঁল্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ করে আপন পতাকা 
আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রন্তপাঁঙ্কল মৃত্যুর মধা 'দিয়ে। কিন্তু 'বিকারগ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক 

আক্ষেপকে যেন আমরা শান্তর পারচয় বলে ভুল না কার। লোভ যে সম্পদ আহরণ করে আনে 
তাকে মান্ষ অনেকাঁদন পর্য্তি এশ্বর্য বলে জ্ঞান করে এসেছে, এবং অহংকৃত হয়েছে সন্য়ের 
মরীচকায়। লোভের ভাণ্ডারকে রক্ষা করবার জনা জগংজুড়ে অস্ব্রসঙ্জা, যুদ্ধের আয়োজন 
চললো। সেই এশবর্য আজ ভেঙেচুরে তার ভগনাবশেষের তলায় মনৃষাত্বকে 'নাম্পন্ট করে 
দচ্ছে।” 

অত্যাচারিত পরাজিত জাতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিষয়বস্তু হলো, বোধহয় প্রথম বলা- 
কায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ডন্কা যখন বেজে উঠলো তখন বেলাঁজয়ম নিজের নিরপেক্ষতা ঘোষণা 
করলো। নিরপেক্ষ দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য পাঠানো চলেনা । জামানীর লক্ষ্য ফ্রান্স, সঙ্গে সঙ্গো 
বেলজিয়মের বন্দরগলও বটে। বেলাঁজয়াম জামার্ণীকে সৈন্য পাঠাতে দেবেনা তার দেশের উপর 
দিয়ে। তাই সে রইলো নিরপেক্ষ ৷ কিন্তু জামান তখন মনাস্থর করেছে যুদ্ধ করবেই। একাঁদন 
সৈ আক্রমণ করে বসলো বেলাঁজয়াম। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন বেলাজয়ামের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে 
পারেনা । নিতান্ত ক্ষুদ্র দেশ সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষ, জামানীর সৈন্য সংখ্যা পন্টাত লক্ষ । 
কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এ 'তিনলক্ষ সৈন্য প্রাণপণ শন্তিতে লড়াই সুর করলো। 
ইউরোপের ইতিহাসে বলা হচ্ছে £ 
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বেলাঁজয়ামের এই বারত্বপূর্ণ প্রাতরোধে ইংলণ্ড বচলিত হলো। লর্ড এসকুইথের 
মন্নিসভা বেলাঁজয়ামের উপর জামণণ আক্রমণের প্রসঙ্গ আলোচনা করে ইংলন্ডকে যুদ্ধে নামা- 
বার ব্যবস্থা করলেন। 
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5125 10505 1117001121011. (1150161) 

অন্যান্য দেশেও বেলাজয়ামের এই সাহসী প্রাতিরোধের জয়গান শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথও 
চুপ করে থাকতে পারলেন না। একাঁট চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে িখছেন-_“বেলাজয়ামের কীর্তি 
মনে খুব লেগেছে-সোঁদন ছেলেদের এই নিয়ে ছু বলেও 'ছলূম-হয়ত দেখবে কাবতাও 
একটা বোরয়ে যেতে পারে” €৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪) 

দীনবন্ধু এন্ড্রুজ এই সময় রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি 'ছিলেন। রামগড় পাহাড়ে 
রবীন্দ্রনাথ গেছেন তখন গরমের ছনটিতে। আসন্ন যুদ্ধের কালো ছায়া কাঁবর মনের 'দগন্তেও 
অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছে। এন্ড্ুজ লিখছেন ৫ 
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ওর্সম্যান কাবিতাঁটর বাংলা বলাকার €&নং কাঁবতা। কলকাতায় লিখেছিলেন ৫ই ভাদ্র 
১৩২১। এই কবিতাঁটর মধ্যে যে প্রতীক্ষারত নারী কে সে? দীনবন্ধু এন্ড্ুজ লিখছেন “নীরব 
প্রাঙ্গণে ধূলায় বসে প্রতীক্ষা করছে যে নারী সেই বেলাজয়াম” ঝড়ের রাতে বেলজিয়ামের 
দুর্যোগের দিনে তার নেয়ে আসছে তার কাছে। আকাশের অবস্থা 

আকাশ যেন মূচ্ছ্ি পড়ে সাগর সাথে মিশে; 
সেই যে নেয়ে আমারই জন্য আসছে, কি আনবে সে? ইতিহাসের দেবতা বেলাঁজয়মের দুঃখের 
দিনে কি আনবেন - 
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নহে নহে নাইকো মাঁণক, নাই রতনের ভার 
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনী গন্ধার, 

বৈষয়িক লাভ তো হবেই না, মরবে লক্ষ লক্ষ লোক, জবলে পুড়ে ছাই হবে নানা গ্রাম, জয়ধবাঁন 
তো উঠবে না তবে কেন এই সংগ্রাম। এর উত্তরে সেই প্রতীক্ষারতা কি বলবে, 

রাজবে নাকো তূরীভেরা, জানবে নাকো কেহ - 
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ 
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ। 

'পাপের মানা' নামে একাট ভাষণ দিলেন ৯ই ভাদ্র। সকলের দ:ঃখকে নিজের করে নিলেন। 
বললেন যে পাপের বোঝা জমে উঠেছে তাকে লাঘব করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। বেলজিয়াম 
আহত হয়েছে, কিন্তু এ আঘাত তো শুধু তাকে বাজোন এ আঘাত আমাদের সকলকেই বাজছে 
“যেখানে পাপ, সেখানে কেন শাস্তি হয়না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে 
ওঠে ? কিন্তু এই কথা জেনো যে মানুষের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই_-সমস্ত মানুষ যে এক। সেই- 
জন্য পতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, 
প্রবলের উৎপাীঁড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ 
সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভাবষ্যতে, দূরে দূরান্তে হয়ে হদয়ে মানুষ যে 
পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে।” এই পাপের মার্জনা ভাষণাঁটর সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে 
বলাকার ৩৭নং কাঁবতা (ঝড়ের খেয়া )। এখানেও কাঁৰ যুণ্ধোন্মত্ত পৃথিবার সণ্চিত পাপের 
কথায় বলছেন - 

এ আমার এ তোমার পাপ ...-*, 
ভীরূর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, 

বাঁণতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, 
জাতি-আভমান 

মানবের আঁহচ্ঠান্রী দেবতার বহু অসম্মান। 
এই কবিতার শেষ অংশে আছে বাঁলম্ঠ আশাবাদ। পাপ মরবে, অহংকার নিজের ভারেই নুয়ে 

পড়বে। তারই জন্যে দলে দলে লোক ছুটছে, তারই জন্যে প্রবল মৃত্যুর সামনেও মানুষ অকাম্পত 
বুকে দাঁড়াচ্ছে। 

মনে রাখতে হবে যে এই কাবিতাগুলির ইংরাজী অনুবাদ করে তিনি পাঠিয়োছলেন 
বিদেশে। বেলজিয়ামের পক্ষে তাঁর সহানুভূতি প্রমাণ কচ্ছে আন্ত্জাতিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জাগ্রত 
সচেতন চিত্ত শুধু তত্কথা বলেই শান্ত হয়ান। 

১৯৩৮ সাল, জাপান আক্লমণ করেছে চাঁন। প্রাতাঁদন নিতানতুন নিষ্ঠুরতার কাহিনী 
প্রচারিত হচ্ছে সংবাদপত্রে; গ্রামের পর গ্রাম জলে যাচ্ছে, নীলআকাশ থেকে জাপানী বিমান 
অনর্গল জবলন্ত আঁশ্নাঁপন্ড ফেলছে, হাহাকারে আর রুন্দনে তার প্রাতধৰনি সেই আকাশেই 

ছাড়য়ে যাচ্ছে। 
১৯১৬ সালে কাব গিয়োছলেন জাপানে । কি অকুণ্ঠ প্রশংসা সোঁদন করেছিলেন। জাপানী 

শিল্পীদের মারফং বহ্পূর্ব থেকেই জাপানী সোন্দর্যসাধনার পরিচয় তিনি পেয়ে আসাঁছলেন। 
বৌদ্ধধর্মের শান্তির সাধনা ও যুরোপাঁয় বিজ্ঞানের সাধনাকে এখানে একটি নম মূর্তিতে তিনি 
মাঁলত হতে দেখোছলেন। তানি নিঃসংশয়াচত্তে ঘোষণা করোছলেন--“এমনতরো সর্বজনীন 
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রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে।» 

জাপানী ভদ্রলোকদের কাছে শুনোৌছলেন “বৌদ্ধধর্মের একাদকে সংযম আর একদিকে 
মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শান্তর অধিকার 
পাই।” এই কথা আঁব*বাস করার কোন কারণ না পেয়ে তানি লিখোছিলেন “জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেই জন্য এই প্রকাশ মানুষকে 
আহবান করে আঘাত করে না।” 

দুদন থাকবার পরই দেখলেন, জাপানের যুদ্ধস্পৃহা তখনই প্রবল হয়ে উঠছে, রাজ্য- 
বিস্তারের যে খেলা পাশ্চাত্য রাজনীতির মূলে সেই খেলাতেই জাপান মেতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই 
পররাজ্যলোভাী জাপানী 'বিস্তারবাদের তীর প্রাতবাদ করলেন দুটি প্রবন্ধে। একটি 1116 9211 
০1 18081 আর একাঁট 1109 1590100. এই প্রবন্ধ দুটি শুধু তৎকালীন জাপানী শাসকদের 
লোভ. ও যুণ্ধোন্মস্ততাকেই আঘাত করলো না এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের শেষ পাঁরণাঁতির 
দিকে ইীঙ্গত করে মানুষের হীতহাসে তার 'বষময় ফলের কথা তুলে ধরলেন। জাপান কাবির 
কথাকে য্স্তি 'দিয়ে গ্রহণ করে নি। সংবাদপত্রে প্রচার করে দেওয়া হলো যে কাঁব 'পরাজত 
জাতির গুরু । কাঁব বুঝলেন যে এ বিশেষণের দ্বারা জাপানের মানুষের মন থেকে তাঁকে দূরে 
সরিয়ে দেওয়া হলো। উন্নত যদ্ধবাদীর এই হীন আঘাতে ব্যাথত কাঁব একাঁট কবিতায় 
পরাজিতের গান লিখলেন। (9০10% ০ 0) [0০০906৫) 

11917125161 1129 1010 110, 

10115 1 51800 21 0716 10805106, 

60 5170 076 5028 ০01 19169, 

101 01186 15 1106 11106 11101) 175 1009 111 5০161) 

9176 1795 000 02. 0116 ৫21] 611, 
17101051761 906 [1010 0116 ০10৬/৫ 

00 076 10৮0] 21055 017 17071010850 10 070 02110) 

9176 15 511510(, 1011 1101 679 ৫0৬/702,31, 

5106 1175 161 1001 1)017)0 1)01)1110 10617; 

017) 1161 10116 1125 ০0110 

(10 92111011006 1100. 

[386 015 51815 216. 5117115 

(16 10৬০ 50175 01 016 6101791 

[0 % 1706 

55/661 ৮1011 51721102170 51106111. 

116 0001 1105 00016017016 1071610 019101)01, 

116 ০21] 1785 501110060. 
8170 1106 11621101116 ৫21101695 
(11015 10) 2০ 

106021156 06 1116 00101771591. 



৩০ সমকালশীন [ বৈশাখ 

সেই জাপান কুৎসৎ হিংম্্র ভঙ্গীতে চীনকে আক্রমণ করলো । কাব যখন চীনে শিয়ে- 
ছিলেন তখন সেখানেও নবজাগরণের নানা চিহ দেখে আনান্দত হয়োৌছলেন। আজ চীনের এই 
আকস্মিক দুর্যোগে তান চুপ করে বসে রইলেন না- প্রথমে চীনের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে একাট 
চিঠিতে লিখলেন যে জাপান পাশ্চান্তের অনুসরণে উন্মত্ত হয়ে প্রাচ্য জাগরণের বিপুল সম্ভাবনাকে 
ব্যথ” করে 1দয়েছে আর ব্যর্থ করেছে বুদ্ধের শিক্ষা। তার আপাতঃ সাফল্য তাকে ধূলায় টেনে 
নামাবে। 

12809101095 00717108119 1610560 115 ০৬/0 21691 19955119111, 205 12201015 1)6110586 ০: 

113851১1001 800 1395 00100. 2. 17705 10211)001 01511101510171)0106 10 105 11) 21) 01017019 

20৮61010176 (1710051) %৮1)101) 6৮০10 501716 210132161)0 51100955 01 1)915 15 5816 10 1১670 

00৮8; 00 06 00150 102,060 ৮৮111) 2 12121] 1)1011001) 01 19111110,” 

এই চিঠি পন্র পান্রকায় প্রকাঁশত হলো। জাপানের কাব নোগৃচির চোখে পড়লে তান 
উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে একটি খোলা চিঠি লিখলেন। 'এশিয়াবাসীদের জন্য এঁশয়া' এই ধৰাঁন তুলে 
নোগুঁচি বোঝাতে চাইলেন যে এঁশয়া মহাদেশে একটি নতুন জগৎ গড়ে তুলতে হলে এই যুদ্ধ 
আনিবার্য। আত্মদানের ব্রত নিয়ে জাপানী তরুণ সৌনকেরা যুদ্ধ করছে, তাদের তো প্রশংসাই 
করা উঁচিত। 

“136116৮0 1176) 11 15 ৮21 01 4৯512. 101 4১512, ৬৬10) 2 01052.00175 0616117011720101) 

2100 ৮110) 2. 56175 01 59011506 0020 19061091155 €0 2, 120211, 0৮1 909৮0 50141575 £০ 0০ 

076 10206. 

নোগ্চির এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখলেন তা চিরকালের যুদ্ধবাদীদের 
প্রীত কাঁবর প্রদনপ্ত সতর্কবাণী হয়ে থাকবে। কবি সেই চিঠিতে কয়েকটি কথা জোর দিয়ে বল- 
লেন- প্রথমতঃ এঁশয়াবাসীদের জন্য এশিয়া এ তত্ব তিনি মানলেন না, দ্বিতীয়তঃ শিল্পী ও 
[চিন্তাশীল মনীষীদের আশ্চর্য নীরবতার উল্লেখ করলেন, তৃতাঁয়তঃ চীনের ভবিষ্যং সম্ভাবনা 
ও অপরাজেয় শান্তর উল্লেখ করলেন। সম্পূর্ণ পন্রটি উদ্ধার করতে পারাছনা স্থানাভাববশতঃ 
কিন্তু উপরের তিনাঁট কথার প্রাসঙ্গিক অংশটনকু উদ্ধার করা ভাল __ 

৬৬151) 00 50210) 006161016, 01 076 117051691)10 1065115, (01711016115 11701001), 

601 25021)115101175 2 176৬7 £1626 0110 101 4512010 001001170101 51201111176 1 5001905 01৫ 

10011011176 010 (01011555 ৮5017)01) 2100. 017110161 010 (06 00560190101] 01 211010111 1০1111)165 

2170 0001561510165 25 2. 17762175 01 52111001111 001 4৯519700026 25011001105 00 

17017720109 2, 2৮ 01 1105 11110]. 15001 6৮৫10 11161091)10 21000115006 21011001527 ০০]৫ 

01611019006 2019 100 00 15051 21750660110 00025101021] 21১01772010115. ০00. 216 

1)0111011)6 90৮1 00106196101 01 27 4১512 01খ) 0010 1১0 191500 01) 2 10৮/01 01 9101115. 

দ্বিতীয়তঃ তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন সেই সব ইনটেল লেকচুয়াল-দের কথা যারা 
জাপানী সাম্রাজ্যবাদের 'বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন _ 

৬৬178015100 200015175 15 0726 2107515 210. 01101515 81100100070 900) 1617010 

21)10 5017617161015 01121 021751216 10111025 55/22561 10710 51)111002] 1)125200. 11) 1076 

৬০০1, ০৮61) 17) 076 01002] ৫955 01 52117901695, (17016 1910650৫210 ৫6210 01 21০21 
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3011115 %1)0 021] 18156 (11611 50106 21056 116 0111 01 1920016, 2110 ৫09 17611 ০07 

৮/01-070100619 17 00010210601 1001701010 

শুধু জাপানী চিন্তাশীল ব্যন্তি বা কাব ও শিল্পীদের কথা বলেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত 
হলেন না। বিশবজোড়া ভীরূতার তীব্র ভর্থসনাও তাঁর কন্ঠে শোনা গেল “80107107910 0 
165 01 110 %/0110 15 2110051 0021010 11] 217) 20601019016 051)16551017 01 105 10100110171 

01115 00 11919 1905511)1110105 01070160105 106 17710111001 115 0৮৮7 [10105 

অবশেষে চীনের দুজঁ়ি শাল্তর প্রতি আস্থা রেখে বল্লেন__ ৭0 (10001017000 0৪1) 6৮৫1 

00517 1161 [0110 100560 51110), 

নোগ্চ এর উত্তর দিলে রবীন্দ্রনাথ আবার তার উত্তর দেন। এবারের চিঠিতে তাঁর 
ক্ষুব্ধতা বেশ রূঢ় ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তান যে জাপানের সম্বন্ধে আর গর্বভরে লোকের 
কাছে বলতে পারছেন না সেকথা উল্লেখ করে বল্লেন, “1 0170 10106100170 01 ৬10) 
[71106 006 03210091601 & £1620 0812. জাপানের জনসাধারণের প্রাতি আন্তারক ভালবাসা 

জানিয়েও তানি কঠোর ভাষায় বলেছেন “৬/19117£ 9011 76016 101] 10৮৫, 1101 510- 

0635 10111 10110156, 

১৯৩৮ সালের ৮ই জানুয়ারী লিখলেন বুদ্ধভান্ত। সে কবিতাঁট সংকাঁলত হয়েছে 
নবজাতকে। খবরের কাগজে পড়লেন “জাপানি সোনক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বৃদ্ধমীন্দিরে 
পূজা দিতে গিয়েছিল ।' হায়, যে বুদ্ধের শান্তিচনকে জাপান তার জীবনব্যাপাঁ সাধনার মূল- 
মন্ত্র করেছে বলে মনে করোছিলেন সেই জাপানে বৃদ্ধের এই অপমানে ব্যাথত কাঁব বললেন “ওরা 
শন্তির বাণ মারছে চাঁনকে, ভীন্তর বাণ মারছে বুদ্ধকে। বুদ্ধের এই অপমানে. ভক্তদের হাতে তার 
এই লাঞ্ছনায় তিনি কতদ্র ক্ষুব্ধ, 'বিরন্ত তা সেই কাঁবতার তীক্ষ্য ভাষা ও ব্যঞ্গেই প্রমাণ _ 

গাঁজয়া প্রার্থনা করে-_ 
আর্ত রোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে। 

আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন 
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন, 
হানিবে শূন্য হতে বহি আঘাত 
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাং 
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে 
দয়াময় বৃদ্ধের কাছে 
তূরাঁ ভেরাঁ বেজে ওঠে রোষে গরোগরো 
ধরাতল কে*পে ওঠে শ্রাসে থরো থরো। 

এ রবীন্দ্রনাথ শুধূ বাংলার নন, ভারতবর্ষের নন: সারা পৃথিবীর 'নর্যাঁতিত মানবতা তাঁর ভাষায় 
প্রকাশ পায়। 

দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের গোড়াতেই আর একটি আন্তজাতিক ঘটনা ঘটলো যার ফলে কবির লেখনা 
আবার মুখর হয়ে উঠলো। ১৯৩৮ সাল। হিটলার প্রবল হয়ে উঠেছে, তার বশবগ্রাসের পাঁর- 
কল্পনা বেশ স্পন্ট হয়ে উঠছে। চেকোস্লোভাকিয়ার সৃদেতান অঞ্চলে জামা্ণ অধিবাসীদের সংখ্যা 
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অল্প ছিলনা । তারা নাস উৎসাহে সুদেতান অণ্ুলে স্বায়ভ্তশাসন দাবী করে বসলো । সুবিধা- 
বাদের সহজ পথে প্রবল শত্রুকে খুসী করবার জন্যে ইংলশ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর হাতে সুদেতান 
তুলে দেওয়ার পক্ষে মত 'দিল। জামানীতে তিনি নিজে রাজার মত সম্মান পেয়েছিলেন সেই 
জার্মানী আজ উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের পাঁরচালনায় আক্রমণকারণীর ভূমিকা নিয়েছে। আর 
ফ্রান্স ও ইংলন্ড ছোট ছোট দেশগুলির স্বার্থ স্বচ্ছন্দে বাল দিচ্ছে । চেকোস্লোভাকিয়ার অধ্যাপক 
লেসনীকে তিনি লিখলেন ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৮ সালে সে চিঠি তর উদার মানবতাবোধের 
বাঁলচ্ঠ প্রমাণ। -_ 

'ু 66] 50 15621019 21১00 0) 51006171106 00 9001 0501918 25 1] 25 0106 01 (11617). 

[701 51191 125 17000061760 10 9০৮1 ০০170 15006 2 :120616 10021] 12151010116 ৬1010) 

1709 20 006 19550 01911 001 55171900, 10 25 2 02010165521201017 000 006 0550109 ০1 

21] 01056 [91111011)195 01 11110121010 101 ৮10101) 0150 19901)195 01 1192 ৬650 (011790 17021115 

101 1131606 00111011165 11 176 1)21705 01 0০৮৮21৫19 51121012175 5৮10 216 95611117611 00 59৮6 

01161 0৮৮17 11175, 110 01775 006 00171021 00 585 1120 06171001900 [96019105 1১০01201175 

11111 10170 ৮1707 6৮০7 006 0011165 51210 105 6201) 00761. 

11661 509 101110111900 2100 5০0 1)011655 ৮৮101) 1 001010171091915 211 101)15, 10017111566 

0 568 211 0106 ৮291069, 11101) 172৮2 51৮011 ৮1006৮01010 101006117 01511122101010 1125, 

16075600176 19৮ 0176, 2100 11611655 11771 ৮৮6 016 1১0৮৮611095 10 1010৮6101 1. 0৮1 

00111) 15 1561 2 ৮1001 01 11755 ৮101055, 1১19 ৬0105 126 100 190৮6 10 509 

06 07512051701 075 1202001205, 17017 6৮61) 110 [১০৬০1 10 21191 075 06596101017 01 11105 

৮/10 ০1505৮10116 [01616170060 10 190 1110 52৮10101501 11111721011, 

এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে কবি জানালেন তাঁর লেখা ্পায়শ্চত্ত' কাঁবতার কথা । 'তানি 
লিখছেন যে এই কাঁবতায় -__ 29 080:7560 50701776116 1795 00800 105 63016551017. ০৮ 

179, 1150 1 25 900 11106, 

কয়েকমাস পরে আর একটি চিঠি লিখলেন, তাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার আধবাসীদের 
বীরত্বপূর্ণ প্রাতরোধের সাফল্য কামনা করলেন। ইউরোপ প্রত্যাগত নেহরুর কাছ থেকে তানি 
চেকোম্লোভাকিয়ার ঘটনা আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন, আর লেসনীকে লিখলেন £- 

,601006 02219 11006, ৮০ 1)12৮5 [১200)16 ৬111 001. 10950 1702 2100 900 ৬৮111 1001 

91] 100 161)1110 01206 25217 20011 0৮৮) [06016 

প্রায়শ্চিত্ত কাঁবতা বহুল প্রচারিত। মন্যানকের চ্যান্তর অল্প কয়েকাঁদনের মধ্যেই লেখা । 
বিশ্বের আকাশের সমস্ত নীলিমা হরণ করা আসন্ন দূর্ধোগের কালো ছায়ায় পশীড়ত ব্যাথত কাঁব 
শুধু ব্কের ব্যথাই প্রকাশ করলেন না। নবজাগরণের সুনিশ্চিত আ*বাসবাণীও আমাদের তানি 

উপর আকাশে সাজানো তাঁড়ং আলো 
নিম্নে নীবড় আত বর্বর কালো 

ভাঁমগর্ভের রাতে 
ক্ষুধাতুর আর ভূরীভোজশদের নিদার্ণ সংঘাতে 
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ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুদহন, 
সভ্য নামক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন। 

কিন্তু এই ভয়াবহ বিভীঁষকার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন, মানুষের নবজাগরণের ক্ষমতায় 
আস্থা রেখে ৫ 

ভীষণ বজ্জে প্রায়শ্চিত্ত 
পূর্ণ কারয়া শেষে 

নূতন জীবন নূতন আলোকে 
জাগিবে নূতন দেশে ।' 

যুদ্ধ সমাপ্তির আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানূষ একথাগুঁল শুনতে পায়নি । জেনেছে যুদ্ধের 
পর। 

এর কিছুদিন পরে কবিকে কানাডার উদ্দেশে একটি কাঁবতা লিখতে হলো । কানাডাকে 
উদ্দেশ্য করে লেখা সেই কাঁবিতা?ট' 'আহ্বান' নামে নবজাতকে স্থান পায়। এ কাঁবতা লেখার সময় 
কাধর মনে নশ্যয়ই বন্ধু পাঁরতাণ্ড চেকোম্লোভাকিয়ার কথা মনে ছিল। 'তাঁন কানাডাকে 
নান্তযুদ্ধের বীর বলে আহবান করে সতর্ক কচ্ছেনি 2 

মিথ্যা দিয়ে চাতুরম দিয়ে রচিয়া গুহাবাস 
পোরুবেরে করো না পাঁরহাস। 

বাঁচাতে নিজ প্রাণ 
বাঁলর পদে দুর্লেরে কোরো না বাঁলিরান। 

অবশেষে কবি আর একবার ক্ষুত্প হয়োছিলেন যখন তান দেখলেন যে, ফনল॥ণ্ডের ম৩ 
একাঁট ছোট দেশের উপরে সোভয়েট আক্রমণ সুর করলো। সোঁভয়ে১ সম্বন্ধে তাঁর গভীর 
আশায় কি সোঁদন প্রচণ্ড আঘাত লাগলো । 'সানাই' কাব্যের অপঘাত কাঁবতায় তারই সাক্ষ্য । 
একাঁট স্নিগ্ধ দনের সমস্ত স্ণপ্ন একমুহর্তে চৃণণবচূর্ণ হয়ে গেল। যখন ভাঁটফ,লে মৃদুগন্ধে 
চৈত্রের নেশা ছড়ায়, জারুন্দের শাখায় ডাকে কোকিল-_ 

টোলগ্রাম এস সেই ক্ষণে 
িনল্যাপ্ড চূর্ণ হলো সোভিরেট বোমার বর্ষণে । 

এই প্রসঙ্গে আর একট কাঁবতাকে মনে না করে পার না। সেোঁট হলো আফ্রুকা। এই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশাঁটতে পশ্চিমী সগ্যতা যে জবন। পাবসার খেলা খেলতে সুরু করেছে তার 
শেষ আজও হয়ান। বাঁহার্বশ্বের সভাতার স্রোতে তারা ব্যাঘাতের কারণ হয়ন। শুধু লোভ, 
শুধু মুনাফার আকর্ষণেই এই বিরাট বিস্তঙ ডুখণ্ডে কী বর্বরতার অনুষ্ঠান দিনের পর দন হয়ে 
চলেছে। কাঁব চুপ করে থাকেন নি। ধার্ধত মানবতার প্রাতি তাঁর সমবেদনা তীব্র ব্যজ্গে ও 
বদ্রুপে এই কাব্যে মূর্ত হয়েছে। আঁফ্রকার উপর এই 'নর্যাতনকে তার ইতিহাসের একটি 
অপমানিত অধ্যায় বলে কাব মনে করেছেন, 

পাঁঙ্কল হল ধাঁল তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে, 

দস মায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায় 

বীভৎস কাদার 'পিণ্ড 

চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে । 
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আজকের পশ্চিম দগন্ত ঝঞ্াবাতাসে রুদ্ধবাস, হিংস্রতা মদ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে উপছে 
পড়ছে, এরই মধ্যে কাব সভ্যতার শেষ পণ্যবাণী এনেছেন ওই অপমাঁনিতা মানবীর কাছে- 
ক্ষমা করো'। 

২০. ৯. ১৯৩৯ তারিখে আঁময় চক্ুবতাঁকে লেখা একাট চিঠিতে কাব বলছেন- 
“দেখলমম দূরে বসে ব্যথতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্য শান্তর রাস্টরমন্্ীরা নাক্ষয় ওদাসীন্যের সঙ্গে 
দেখতে লাগলো জাপানের করাল দংন্ট্রাপংন্তর দ্বারা চাঁনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে 
সেই জাপানের হাতে এমন কুধীসত অপমান বার বার স্বীকার করলো যা তার প্রাচযসাম্নাজোর 
সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখল,ম এ স্পার্ধত সাম্রাজ্য শক্তি নির্বিকার চিত্তে এবাঁসনীয়াকে 
ইটালীর হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মানীর বুটের 
তলায় গড়িয়ে ফেলতে চেকোম্লোভাকিয়াকে, দেখলূম নন-ইনটারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে 
স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দতে, দেখল.ম ম্যানক প্যানে নতশিরে হটলারের কাছে 
একটা অর্থহাণীন সই সংগ্রহ করে অপারামিত আনন্দ প্রকাশ করতে ।" 

এই রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলতে বসেছি। তিনি মানৃষের ন্যায়-অন্ায় বোধের দিক 
থেকেই এই সমস্যাগীলকে বিচার করেছেন--সেখানে কোন পক্ষের শান্ত বা দূর্বলতা তাঁকে 
প্রভাবিত করেনি। আজ যখন পাঁথবীর নানা অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ প্রবল উদ্ধত হয়ে উঠছে তখন 
প্রতিবাদের ধ্যান জাগে কই। যে আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথ করোছিলেন যে বাদ্ধিবাদী চিন্তাশীল 
ব্যান্তুরা শাওমানের পায়ে মাথা খড়বে-তাই আজ সত) হয়েছে। আফ্রিকার ধর্ষণ আজও চলেছে, 
মধ্য এঁশয়া, পূর্বএশিয়া, তিব্বত, পূর্বজার্মানী, হাত্গেরী আজও বিধ্বস্ত লাঞ্চিত আজ 
রবীন্দ্রনাথের মতন প্রবল কণ্ঠের অভাব। যাঁরা শুধু রবীন্দ্রনাথকে কোমলতার কাব বলে জানেন 
এই সৰ রচনাগ্ালর প্রাতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছি। 



গগছন্দের কবিতা 

;পদ ভ্রাচার্থ 

রবীন্দ্রনাথ কীভাবে প্রকৃতিজগৎ থেকে গণ্যছন্দে কবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, সে কথা 

বলা হয়েছে ত'র 'শেষ সন্তক' কাব্যগ্রন্থের ২৫ সংখ্যক কাঁবতায়। বর্ণনাঁট মোটামুটি এইরূপ £ 
পাঁচিলের এধারে ছল চীনের টবে ফুলের গাছ সাজানো, আর পাঁচিলের গায়ে গায়ে 

ছিল বন্দীকরা লঙা। এরা আভিজাত্যের সূশাসনে বাঁধা । তাই হাওয়ায় একট; দোলাদীল 

করলেও কখনও দুরল্তভাবে নেচে ওঠেনা। কাঁবর সেই বাগানটাকে দেখে মনে হয় মোগল 
বাদশার জেনানা। এই গেল একাঁদক। অন্যাদকে পাঁচলের ওপারে ছিল একটা সন্দীর্থ 
যুকালপটাস গাছ। পাশেই দুটি তিনাট সোনাকুর--প্রচুর পল্লবে সমাকীর্ণ। কাব অনেক- 
দিন ধরে এই দৃশ্য দেখেছেন। একদিন হঠাং চোখে পড়ল ওদের সমূল্লত স্বাধীনতা । কাব 
দেখলেন সৌন্দর্যের মর্যাদা আপন মুক্তিতে । আরও দেখলেন--'ওরা ব্রাত), আচার মস্ত, ওরা 
সহজ । সংযম আছে ওদের মত্জার মধ্যে, বাইরে নেই শঙখলার বাঁধাবাঁধ। ওদের আছে শাখার 
দোলন দীর্ঘলয়ে; পল্পবগচ্ছ নানা খেয়ালের ; মমরিধবান হাওয়ায় ছড়ানো) এই দৃশ্য থেকে 

কাব পেলেন গদ্য ছন্দের ইশারা । তিনি বলেছেন - 
'আমার মনে লাগল ওদের হীঞ্গত; 

বললেন, 'টবের কবিতাকে 
রোপণ করব মাটিতে, 
ওদের ডালপালা বথেচ্ছ ছড়া৩ দেখ 
বেড়া-ভাঙা ছন্দের অরণ্যে।' 

এই হল হাতিবৃস্ত। অতঃপর শুর হল 'পদনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের পালা । ১৩৩৯ (১৯৩২) 
সালের আ্বন মাসে প্রকাশিত এই কাবাখানর কাঁবতা সংখ্যা ছিল ৩৭: 'দ্বতশয় সংস্করণে হল 
পঞ্চাশ । পুনশ্চ সাধারণত গদ্য কাব্য রূপে পাঁরাঁচিত হলেও এর কয়েকটি কাবতা যে পদ7ছন্দে 
রচিত সেকথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। এই জাতীয় কাবতা প্রথম সংস্করণে ছিল ৯, 
দিবতীয় সংস্করণে হল ১৫টি। 'বলাকাণ্ন ছন্দ' বলতে যেমন উন্ত গ্রণ্থের বশেষ কতগখল কবিভার 
ছন্দকেই বোঝায়, 'পুনশ্চর ছন্দ' সম্পর্কেও সেই কথা প্রমোঙ্গ্য। কোমল গান্ধার, বিশখলোক 
(পুরোপ্দীর নয়, অনেকাংশে ), শাঁলিখ, অস্থানে, ঘরছাড়া, মৃতু, 9, গানের বাসা, পগলা 
আশ্বন- মূল 'পুনশ্চ' গ্রন্থে এই ৯াট এবং 'পাঁরশেষে' কাবাগ্রন্থ থেকে গৃহীত খেলনার মবুস্তি, 
পন্তরলেখা, খ্যাতি, বাঁশ, উন্নাতি, ভর; _ এই ৬ট পদ্যছন্দে রাচিত। পদাছন্দে রচিত এই কাঁবতা- 
গুলিকে পদনশ্চ গ্রন্থে স্থান দেওয়ার কৈফিয়ংস্বরপ কাব বলেছেন যে. ওগনাঁলতে পদ্যের বিশেষ 
'ভষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, মনে, মোর প্রভৃতি যেসকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার 
হয়না, সেগ্ীলকে এই সকল কাঁবতায় স্থান দেওয়া হয়ান। 

ছন্দোঁবিদ, পাঠককে বলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, কেবল বিশেষ ভাষারীতি গ্রহণ বা 
বর্জনের দ্বারা কোনো কবিতা পদ্য অথবা গদ্য হয়ে ওঠেনা। পদ্য ও গদোর ছন্দ স্বতল্তল। আমরা 
কাঁবিতা বা কাব্যরসের কথা বলাছনা, ছন্দের কথা বলাছ। বাংলায় পদ্য ও গদ্য উভয়রীতর 
ছন্দের উপকরণ পর্ব ও পর্বাঙ্গ। কিন্তু তাদের প্রয়োগে পার্গক্য আছে। পদ্য ও গদ্য ছন্দের 
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পার্থক্য সম্পকে প্রবীণ ছান্দাসক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় “পদ্যে এক 
একাঁট চরণের অন্তভূর্ত পর্বগুলি সাধারণত সমান হয়। যে স্থলে পর পর পর্বগুলির মান্রা 
সমান নয়, সেস্থলে কোনো সস্পম্ট আদর্শের অনুকরণে তাহাদের মাত্রা নিয়ামত হয়। গদে। 
কিন্তু বোচন্র্েরই প্রাধান্য। পর পর পর্ণগ্লুলি প্রমাণ না হওয়া কিংবা কোনো নক্সার অনু- 
সরণে পর্বের মান্রা নিয়ামত না হওয়াই গদ্যের রীতি।" (বাংলা ছন্দের মূলসূত্র ৫ম সং 

পঃ ২২৩)। 
উদ্ধৃত অংশে কেবল পর্বের কথাই বলা হরেছে। গণের অন্তগতি পর্বাঞ্গের দিক থেকে 

পদ্য ও গদ্য ছন্দে যে বৈষম্য, সে সম্পর্কে নম্নালাঁখভ অংশটি স্মরণীয়-"পদ্যের পর্বের সাহও 
গদ্যের পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে, পদ্যে পর্বের অন্ত্ুন্তি পর্বাঙ্গগ্ীল হয় পরস্পর সমান 
হইবে, না হয় তাহাদের মান্নার ক্রম অনুসারে তাহাঁদগকে সাজাইতে হইবে। কিম্তু গনে নানা 
উপায়ে পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গগুলি সাজান যায়।" (বাংলা ছন্দের মূলমন্ত্র ৫ম সং পঃ ২২০) 

গদ্য ও পদ্য ছন্দের এই সংস্পম্ট পার্থক্য থাকা সত্তেও উভয়ের মধো একটা যোগসত্র 
আছে এবং সেই যোগসূত্র ধরেই যেমন পদ্য ছন্দের গদ্যান্বয় করা যায়, তেমান গদাছন?ও পদা- 
ছন্দে পরিবর্তিত হতে পারে। মানুষের মুখের কথায় গদারীতি অগ্রজ হলেও সাহিত্োর ক্ষেতে 
সে পদ্ছন্দের অনুজ! অর্থাৎ কবি-কন্ঠে গদ্য স্বভাবতই "“মআভতনিরাপত ছন্দের বন্ধনে" ধরা 
দিয়ে আত প্রাচীনকাল থেকেই পদের বেশে দেখা দিয়ে আসছে। কিন্তু মানুষের আকারটাই 
যেমন মনষ্যত্বের পরিচায়ক নয়, তেমাঁন কাব্যাবচারের ক্ষেত্রে পদ্য পদ্যের রূপটাই বড়ো কথা নয়। 
পদ্যেও নীরস কথার বর্ণনা আছে, আবার গদ্যেও কবি-কন্পনার রেশ পাওয়া ধায়। সুতরাং 
গদ্যকাব্য বা গদ্য কাঁবভার আন্দোলনটা অবার্চীন হলেও ব্যাপারটা কিছু শবা্চীন নয়। বাণ- 
ভদ্টের কাদম্বরীকে অন্যতম প্রমাণ রূপে দাঁখল করা চলে। পাঁথবীর শনান্র আরও গ্রামাণ 
রয়েছে। ভা সত্বেও প্রাচীনকাল থেকেই পনছন্দের সঙ্গে কাবাপাবিতায এমন একটা নিচ 

সম্পর্ক দেখা যায় যার ফলে কখনো কখনো পলা বথাটাকে কাবোর প্রাঙশন্রূপেও ববহার 
করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও শোথল্ লক্ষণীয়। একাট উদ্ধৃতি তুলে 'দাচ্ছ $ "গদ্য ও 
পদ্যের ভাশুর-ভাদ্ুবউ সম্পক' আম মানিনা।....যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের 
গাম্ভীর্ষের সহজ আদান প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপাত্ত করিনে।" (সাহিত্যের স্বরূপ পূঃ 
৩১) উল্লীখত অংশে পদ্য কথাটি সববন্ত কাবোর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এটা কি নিছক 
শোথল্ £ অথবা এটা কাবোর পক্ষে পদাছন্দের অঠ্াবশাকভার নিদর্শন; অন্যের কথা দরে 
থাক, নাংলা কাবো গদ্যছন্দের আচার্য রবীন্দ্রনাথকে গদ্যকাবোর আলোচনাপ্রসঙ্গেই স্বীকার 
করাতে হয়েছে 2 

(ক) অন্তরে যে ভাবটা মনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারা প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে 
'লারক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভাঙ্খগাঁলকে ছন্দের বন্ধনে বেধে দেওয়া হয়েছে; তারা 

সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদ্রে স্নয়ন্িত সম্মিলিত 
গাঁতিতে একাঁট শঞ্ডির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবলভাবে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন। 

বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমণ্ডের জাবশাক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতল্ত্য সৃষ্টি 
করে. একাঁট দূরত্ব । (সাহত্যের স্বরূপ পৃঃ ২২) 

(খ) ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের আঁভঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে 
প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে-একথা স্বাঁকার করতে হবে। (সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ২৫) 

ছন্দটা একান্তিকভাবে কাব্য না হলেও কাব্যসাষ্টর সহায়ক। সহায়ক দুদিক থেকে। 
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প্রথমত, ছন্দের আছে দোলা দেবার শীস্তি। দ্বিতীয়ত, কাব্যপাঠক ছন্দের সঙ্গে আবাল্য পাঁরচিত। 
তাই যাঁদ হয়, তাহলে কবিতারচনায় পদ্য ছন্দকে বর্জন করে গদ্যরীতিগ্রহণের তাৎপর্য ও 
যোন্তিকতা কোথায়? এ সম্পর্কে কাঁবর মুখ্য বন্তব্য হল এই যে, তিনি এমন অনেক গদ্য কাব্য 
লিখেছেন যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতেন না। কিন্তু কেন পারতেন না 
সে কথা স্পম্ট করে বলা হয়নি। অনুমান করা যায়, পদ্যছন্দের “অতিনিরূপিত বন্ধন"ই 'ছিল 
প্রধান অন্তরায়। 

প্রথম ক্ধন_মিল। মিলের অসুবিধার কথা মধুসূদন অনেক আগেই বলে গেছেন তাঁর 
“মন্রাক্ষর" নামক কাঁবতায়। মিলের রাজা রবীন্দ্রনাথকেও অবশ্য মাঝে মাঝে বেগ পেতে 
হয়োছল মিলের জন্য। দল্টান্তস্বর্প ধরা যাক “শেষ সপ্তক"-এর ৩৭ নং কবিতার এই পংস্তি 
দুটি ঃ দিনে দিনে দঃখকে তুমি দগ্ধ করলে 

দঃখেরই দহনে 
টাল্লাখত পধাস্তদ্বয়ের সামিল পদ্যর্প দিতে গিয়ে কাব প্রথম চরণে লিখলেন _ 

৪খেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরই দহনে 
তাবের দিক থেকে পরবঙণী চরণে দেওয়ার মতো যে অংশটুকু বাঁক রয়েছে তা হল "ঁদনে দনে"। 
কিন্তু এই সমশব্দদ্বয়ে পদ[ছন্দের প্রয়োজন 'মটলেও মিলের প্রয়োজন মেটে না। কাঁবকে ভাই 
মিলের খাতিরে এমন একাঁট শব্দ প্রয়োগ করতে হল যা বাংলায় অচাঁল৩ ও উদ-ভট। তাতে 
মিলের মানরক্ষা হল বটে, কিন্তু রচনার মাধূর্য কিছূমান্র রইল না। কবির চরণ দুটি এই ? 

দ:ঃখেরে কারলে দগ্ধ দ:ঃখেরই দহনে 
অহনে অহনে। 'শদনে 'দনে"র প্রাঙশব্পর্পে “অহনে অহনে" ভয়াবহ । 

মিলের অস্মাবধা আছে মাঁন। কিন্তু সেই অসুবিধাই পদাছণ্প বর্জনের য্যান্তরুপে গ্রাহা 
হতে পারে না, কারণ মল বা অন্ত্যানপ্রাস পদাছন্দের কোনো অপাঁরহার্য অঙ্গ নয়। মধুস্দন 
বা গারশ ঘোষের কথা বাদ দলেও আমরা মিলহাঁন পদাছন্দের উদাহরণর্পে রবীন্দ্রনাথের 
“নত্ফল কামনা" (রচনাকাল ১৮৮৭) এবং “পরিশেষ" কাবাগ্রন্থের অগোচর, আগম্তুক, জরতা, 
প্রাণ ইত্যাদি কবিতার কথা উল্লেখ করতে পারি। 

তাহলে কি পদ্যছন্দের পর্ববন্ধনই কাব্যসৃন্টির অন্তরায় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গন্া- 
কাব্যের সাহায্যেই আমরা এই যাযান্তর সারবন্তা উপলব্ধি করতে চাই। 

পদ্যছন্দের মধ্যে গদ্যছন্দের অনুপ্রবেশ হলে তা যেমন ছন্দের খিচারে ব্রটিপূর্ণ, এর 
বিপরীত কথাটাও তেমাঁন সত্য। গদ্য কাব্যের লেখক সতর্ক থাকবেন তাঁর রচনায় যেন পদা- 
ছন্দের আমেজ না থাকে। পদা ও গদ্য এই দুই ছন্দের প্রধান পার্থকা এই যে, পদাছন্দ এঁকা- 
প্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিন্তা প্রধান। গদ্যছন্দের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে অমল্যবাধু বলেছেন-. 
“পর পর পর্বগুল গদ্যে ঠিক একর্প না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহাদের মোট মাত্রা সাধারণত 
সমান থাকে না। যেখানে পর পর দুইাঁট পর্বের মোট মান্রা সমান, সেক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পর্বাঙ্গ 
সম্নিবেশের দিক দিয়া পার্থক্য থাকে। যেখানে সোঁদক 'য়াও মিল আছে, সেখানে অন্তত 
যুস্তাক্ষর ব্যবহারের দিক হইতে বৈষম্য আছে, এবং তদ্দ্বারা সমান মাত্রার ও একই সঙ্কেতের 
দুইটি পর্বের মধ্যে অসাদশ্য পারস্ফুট হয়। এইরূপে গদো বৈচিত্য রক্ষা হইয়া থাকে।” (বাংলা 

ছন্দের মূলসত্র ৫ম সং পঃ ২২৪) 
উল্লিখিত লক্ষণদষ্টে রবীন্দ্রনাথের গণ্যকাঁবতা পাঠে অগ্রসর হলে প্রায়ই মনে হবে আমরা 

বোধ করি, পদ্য-কাবিতা পাঠ করছি। দজ্টান্ত ৫ 
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(১) “পদনশ্চ” কাব্যগ্রন্থের প্রথম কাবতা কোপাই। একটি অংশ তুলে দিচ্ছি, পাঠক 
দেখবেন একে ৬ মান্নার ধবনিপ্রধান বলা যায় কিনা। 

রেষারোষ নেই। তরলে শ্যামলে। হাততালি দিয়ে। সহজ নাচে ॥ 
ছিপাঁছপে ওর। দেহটি ॥ . বায় ওর। অঙ্গে অঙ্গে। লাগে মাংলামি। 
বেকে বে'কে চলে। ছায়ায় আলোয়। মহুয়া মাতাল। গাঁয়ের মেয়ের। মতো ॥ 

(২) তৃতীয় কবিতা “নূতন কাল" থেকে যে অংশটি দেওয়া হচ্ছে তাকে ছড়ার ছন্দ বলে 
কোনো বাঁধা নেই - এই বেদনা। মনে নিয়ে। নেমোঁছ এই। কালে ॥ 

এমন সময়। পিছন ফরে। দোঁখ তুমি। নেই॥ 
(৩) "ফাঁক" কাতার নিম্নীলিখত অংশে ৬ মাত্রার ধ্বানিপ্রধান - 

( তখন) যেমন খুশির। বজধামে ছিল। 
বালগোপালের। লীলা ॥ 

টাল্লাখত উদাহরণগদীল গদ্যছন্দের কাঁবতা থেকে গুহীত। এছাড়া “পুনশ্চ” গ্রন্থে 
আগাগোড়া বা প্রায় আগাগোড়া পদাছন্দে রাঁচত কাঁবতাণ্ড এনেক আছে যার উল্লেখ পে 
করা হয়েছে। 

গদ্য ছন্দের কবিতা সম্পকে আনাদের বন্তবা আরও পরিস্থড হবে শেষ সপ্তকের কবি &।- 
গুলি থেকে। “শেষ সপ্তক" প্রকাশিত হয় “পুনশ্চ” কাপগ্রল্খের আডাউ বছর পরে ১৩৭২ 
সালের বৈশাখ মাসে। "পুনশ্চ" রচনার সময়ে কাঁবিত্তের উপর সূদীর্ঘকাল সণ্চিত পন্য. 
ছন্দের সংস্কার প্রবল 'ছল বলে সেখানে গদ্যহণ্দ রচনায় অনেক অসভর্“তার পারিচয় রয়ে গেছে। 
শৈষ সপ্তুকে কাব অনেক সক হয়েছেন গদাছান্দের মাঝে নাঝে পদ ৮৭ হামেশাই ৮ুকে পড়ে 

তার বিশহ্ধতা বড়ো একটা ক্ষুপ্ করেনি। 'কণ্তু অন্যাদক থেকে গদ। ছন্দের বিষম পরাভব 
ঘটেছে, সে পরাভব হল শিল্প-সৌন্দযেরি। শাঁব ধলেছেন--আমি অনেক গদা কাবা িখোছি 
যার বিষয় বস্তু অপর কোনোর:পে প্রকাশ করতে পারভুম না।" (সাহিতোর স্বরূপ পঙ্জ ৩১) 
শেষ সপ্তক থেকে নানা দন্টান্তের সাহায্যে আমরা এই উা্কর যাথার্থয বিচার করব। 

প্রথমত, প*্নশ্চ গ্রন্থের ন্যায় শেষ সপ্তকেও গদ্যছন্দের মাঝে মাঝে পদাছন্দের সুষ্পন্ট 
আভাস। যেমন ৫&নং কবিতায় - (তার ) কান্চফলকে চকুচিজে। স্বাক্ষর পায়। রেখে ॥ 
স্পম্টই এখানে ৬ মান্রার ধবনিপ্রধান ছনদ। কিন্তু এমন নিখঃত উদাহরণ শেষসপ্তকে অনেক কম 
কারণ আগেই বলেছি কবি অনেক সতর্ক হয়েছেন। 

গদ্যছল্দ থেকে আধকতর রসবাহী। উদাহরণ 

(১) শেষ সপ্তকের ৩নং কাবিতার আরম্ভ অংশ এইরূপ £ 
ফ্ুঁরয়ে গেল পৌষের দিন: 
কোতৃহলী ভোরের আলো 
কুয়াসার আবরণ দিল সরিয়ে। 
হঠাং দোখ শিশিরে ভেজা বাতাব গাছে 

আঁত সামান্য পারবর্তনে এই অংশটি ৫ মান্রার ধ্নিগুধান ছন্দে পাঁরণত করা যায় এইভাবে £ 
ফ্ঁরয়ে গেল। পৌষাঁলর। দিন ॥ 
কৌতূহলাঁ। ভোরের আলো। 
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সারয়ে দিল। হমের আব। রণ ॥ 
হঠাৎ দেখি। শাশিরে ভেজা । বাতাবগাছে। 
ধরেছে কচি। পাতা ॥ 

অথবা ছড়ার ছন্দে পাঁরণত করা যায় এইভাবে ৪-- 
ফুরিয়ে গেল। পউষ মাসের। দিন ॥ 
কোতৃহলী। ভোরের আলো । 
সরিয়ে দিল। হমের আব। রণ ॥ 
হঠাৎ দেখি। শাশর-ভেজা। বাতাবিতে । 
ধরল কঁচি।পাতা ॥ 

(২) ২নং কাঁবতার দাাঁটি পধানস্ত এইরুপ। ৪ 
বৃম্টিধারা মুখর জন প্রবাসে 
সন্ধ্যাহুথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে 

প্রথম চরণের পক্ষে তানপ্রধান হয়ে ওঠবার বাধা খুবই সামান্য, কারণ ওখানে দ্বিতীয় পর্বে 
আছে ৬ মান্রা-নির্জন প্রবাসে । প্রথম পবেরি প্রয়োজনীয় ৮ মাত্রার স্থলে আছে ৭ মান্রাবৃম্টি 
ধারা মুখর । এটিকে অনায়াসে ৮ মাত্রা করা যায়-বাঁষ্টধারা মুখাঁরত। দ্বিতীয় চরণকে ১৪ 
মান্নার পারবর্তে ১৮ মাত্রায় পাঁরণত করা অপেক্ষাক্কত সহজ । "সন্ধ্যাযথীর।করূণ সিনগ্ধ গন্ধে 
এই অংশাঁটকে 'সন্ধ্যাবেলা যৃঁথিকার । সকরুণ স্নগ্ধ গন্ধশবাসে' (৮:১০) এইভাবে পাওয়া 
যায়। তাহলে উল্লিখিত গদাছন্দের চরণ দ7াট তানপ্রধান ছন্দে দাঁড়াল এইভাবে £ 

বৃন্টিধারা মুখরিত নির্জন প্রবাসে 
সন্ধ্যাবেলা যুঁথকার সকরূণ 'স্নগ্ধ গন্ধমবাসে 

তৃতীয়, কতগুলি দ্টান্ত থেকে এমনও মনে হতে পারে যে, ছান্দাীসক কাব প্রথমে পদ্য- 
ছন্দ রচনা করে পরে কিছ কিছু শব্দের হেরফের ঘিয়ে গদাছন্দ তৈরী করেছেন। অর্পাৎ পদ্য- 
ছন্দ স্বাভাঁবক' ও স্বতস্ফ্ত: গদ্যছন্দ কীন্রম ও কম্টকাঁজপত। ফলে শিল্পগুণে গদ্যকবিতাগুঁল 
ভাদের পর্বতন পদারপের উর্ধে উঠতে পারোঁন। যেমন -- 

(১)। শেষসপ্তকের ৪নং কবিতায় আছে -- 
সরে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো 
আপনাকে উপেক্ষা করে। 

এই অংশকে মনে হবে নিম্নালাখত সমিল পদাছন্দেরে (ভানপ্রধানের ) বিকৃত রূপ - 
সন্ধার মেঘের মতো যাক সবে 
আপনাকে উপহাস করে। 

(২) ৫&নং কবিতায় আছে -- 
বলেছে যেমন বলে । গোধ্্ির অস্ফুট তারা ॥ 
বলেছে যেমন বলে । নশান্তের অরুণ আভাস ॥ 

ছন্দোবোধ সম্পন্ন পাঠকের মনে হতে পানে প্রথম চরণের শেষ শব্দ "তারা" বোধ করি তারকা'র 

মুদ্রণপ্রমাদ । 
€৩) উল্লিখত কাঁবতার আরও দুটি পংক্তি দেখুন -- 

নক্কর্মা প্রহরগুলো | নিঃশব্দ চরণে ॥ 
িছুদান রেখে গেছে । আমার দেহলিতে ॥ 
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একি সুন্দর অমিল পয়ারের শ্লোককে গদ্যছন্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে মান্র একটি শব্দ পাল্- 
টিয়ে-দুয়ারে'র পরিবর্তে “দেহলিতে” বাঁসয়ে। 

(8) আনমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক 
কথাহান ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে 

এই সুন্দর পদ্যছন্দটি শেষ সপ্তকের ৪নং কাঁবতায় বিকৃত হয়েছে এই ভাবে _ 
অনিমেষ দৃম্টি ভেসে যাক 
কথাহাঁন বাথাহীন িন্তাহীন সৃন্টর মহাসাগরে 

(৫) মরু বক্ষে তৃণ রাজ । দল পেতে শ্যাম আস্তরণ ॥ 
নেমে এল তারপরে । স্মন্দরের করুণ চরণ ॥ 

আঠারো মান্রার এই সুন্দর সাঁমল পয়ার ছন্দের শ্লোকাঁটর অন্বর পারবর্তন ঘটিয়ে একে নিম্ন- 
লিখিতর্পে গদ্যছন্দ করা হয়েছে _ 

মরু্বক্ষে তৃণ রাজ শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে 
সুন্দরের করুণ চরণ নেমে এল তার পরে। 

(শেষসপ্তক ৩৭ নং কাঁবতা ) 
রধীন্দ্র-প্রদর্শিত নিয়মের অনুসরণে যাঁদ কেউ তার বাংলা দেশের শরং-বর্ণনা- 

বিষয়ক একাট প্রাসদ্ধ কাঁবতার অংশাঁবশেষকে এইভাবে গদ্য কাঁবতার ছন্দে রূপান্তরিত করে _ 
জলভার বইতে পারেনা নদী, তোমার কানন সভাতে ডাকছে দোয়েল, 
ধান আর ধরে নাকো মাঠে মাঠে, গাইছে কোয়েল। 

তাহলে বাঙালি কোনো কাব্যরসিক পাঠক কি সেই দজ্কীতকারীকে ক্ষমা করবেন ; 
পণ্মত, রবীন্দ্রনাথ যাঁদ একই কাঁবতার গদ্য ও পদ্য এই দুই রূপ না রেখে যেতেন, 

তাহলে আমানের ছন্দপূরুষ গদাকাবতাপাঠে অতৃপ্তি বোধ করত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এক্ষেত্ 
কবিই আমাদের স্পার্ধত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা পাঠের সময়ে মনে হয় যেন 
একটি সুসজ্জিত সংগ্রাথত মূলাবান অলঙকারকে ভেঙেচুরে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 
ঠারপরে তার প্রকৃত স্বরূপ যাতে ধরা না পড়ে সেই জন্যে মাঝে মাঝে কতগনীল উপাদান সাঁরয়ে 
ফেলে কতকগীলকে স্থানচাত করে সেখানে কোনো নিকৃষ্ট উপাদান জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তব; 
কার্যকর্তার অসতক্ততার ফলে মূল অলংকারের কয়েকটি মংশ যেমনাট তেমন রয়ে গেছে। 
ব্যাপারটা বোঝার জনা শেষসপ্তাকের ২৭নং ফাঁবভাঁট ধরা যাক। কবিতাটির একটি প্রাতিরপ 
মাছে আমল মন্তক ছড়ার ছশে -নাম 'ঘটভর।'। হার প্রথম তিনাঁট চরণ এই 

মামার এই | ছোটো কলস । খাঁন ॥ 

সারা সকাল | পেতে রাখি । 

ঝর্ণা ধারার | নীচে ॥ 
এপপরে যখন গদাছন্দে পাঁড়_ 

আমার এই ছোটো কলাঁসটা পেতে রাখ 
ঝরনা ধারার নীচে 

তখন তাকে মনে হয় আসলের ব্যঙ্গ । যেন কোনো অপু লেখনী কাবর নকল করতে গিয়ে 
আনাঁড়ভাবে কিছ অদ্লবদল করে দিয়েছে । “এক নিমেয়েই। ঘটভরে যায়" লিখলে পদ্যছন্দের 
মাভাস আসে, অতএব লেখা হল “এক নিমেষেই ঘট যায় ভরে ।' পদাছন্দ আর রইল না। & একই 
কবিতার অনা আছে __ 
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জলের শব্দ | যায় পোরয়ে | 
বেগ্নি রঙের | বনের সীমা | না॥ 

কবিকৃত এই পদ্যছন্দের পারবর্তে গদ্যছন্দে পাই _ 
জলের ধন 
বেগুনি রঙের বনের সীমানা যায় পোঁরয়ে । 

শৈষের 'যায় পোরয়ে' অংশের পরিবর্তে “পেরিয়ে যার" লিখলে নিষুপি প্রোজ অডার হত! কিন্তু 
এত সব চেষ্টা সত্তেও আলোচ্য কাঁবতাটির অনেক জায়গায় অঙি স্বাভাবিকভাবেই পদ্যছন্দের 
আমেজ এসেছে। এ যেন সেই ছেড়া হারের অটুট অংশটুকু।-- 

সারা সকাল | বেলা ॥ 
শেওলা-ঢাকা | পিল পাথর | টাতে...... 

উপচে-পড়া | জলের চলে । ছযাটর খেলা | 
আমার খেলা । এই সঙ্গেই | ছলকে ওঠে। 
মনের ভিতর | থেকে ॥ 
সবুজ বনের | মিনে-করা | 
উপত্যকার | নীল আকাশের | পেয়ালা, .... 

গদাছন্দের কবিতার সমর্থনে কবির প্রধান বন্তুব্য - “আম অনেক গদ্যকাব। লিখোঁছ যার 
বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুমনা।" কিন্তু কাঁধ নিজেই তাঁর বন্তুবাকে 
দুরল করে দয়েছেন গদ্যকাব্যের বিষয়বস্তুকে পদ্যকাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। একাঁটি উদা- 
হরণ নিচ্ছি। শেষসপ্তকের ২নং কাঁবতা। কবিতাঁটিতে বলা হয়েছে একাট সামান্য স্মৃতির কথা। 
একাদিন কোনো এক তুচ্ছ আলাপের ফাঁক 'দয়ে প্রয়জনের একটুকরো হাসি কবির যৌবনকে 
বিহ্ল করে তৃলেছিল। এই সামান্য ঘটনার মূহূর্ত স্মৃত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, পরবতাঁ 
জীবনের 'বাঁভন্ন ক্ষণে মনে পড়ে সেই মুহূর্তের কথা । কখনো শীতের মধ্যাহ্নে, যখন গোর-টরা 
শস্যারন্ত মাঠের দিকে চেয়ে কাঁবর বেলা যায় কেটে। আবার কখনো-বা সেই মূহূর্তট মনে 
সঙ্গ-হারা সায়াহের অন্ধকারে। শেষ স্তবকের গদ্যছন্দের রূপাট এই (পাঠক লক্ষ্য রা 
নিম্নরেখ অংশগ্যালতে তানপ্রধান ছন্দের সুস্পষ্ট আমেজ ) _ 
তারপরে মনে গড়ে 
একাঁদন সেই 'বিস্ময়-উন্মনা নিমেষাটকে চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে; 
অকারণে অসময়ে; মনে গড়ে, যখন সং্গহারা সায়াহ্ছের অন্ধকারে 
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহে সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে 
যখন গোরুূ-চরা শস্যার্ত মাঠের দিকে ধ্দনিহাঁন বাঁপার বেদনা। 

এর সথ্যে তুলনা করুন পদ্যছন্দের রূপ্পাটকে - 
সে বাস্মত ক্ষাণকেরে পড়ে মনে চৈয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে। 
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে সঙগহারা সায়াহের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি 
শীতের মধ্যাহকালে গোরুচরা শস্ারিত্ত মাঠে সর্যাস্তের পার হতে বাজায় পুরবী। 

গদাছন্দের চিত্র দুটি (মধ্যাহ্ন ও সায়া) পদ্যছন্দেও বজায় আছে। এমনকি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় পদসমাণ্টিগলও অব্যাহত আছে £_ 

অকারণে; শীতের মধ্যাহে; গোরূ-চরা শস্ারিন্ত মাঠ: সঙ্জহারা সায়াহের অন্ধকার: 
সূর্যা্ত। কেবল একটি ক্ষেত্রে গদাছন্দের একটি মনোরম চিন্তকর্প (ধ্নিহীন বাঁণার বেদনা) 

৩ 
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মিলের খাতিরে কি পারবতিতি হয়েছে। পদ্যছন্দে আবার চাঁরাটি নতুন চরণও য্ন্ত হয়েছে, 
ভাবের দিক থেকে যা সোন্দর্যসৃঘ্টির সহায়ক। কিন্তু আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় শব্দ বা 
শব্দ্-সমান্টর যোগ-বিয়োগ নয়, আমাদের প্রধান লক্ষ্য কাব্যরস; এবং সোঁদক থেকে পদ্যরুপাঁটই 
নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। | 

কাব্য ও ছন্দের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্য়প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যের স্বরূপ" গ্রন্থে 
যে আলোচনা করেছেন, তার থেকে গুটিকয়েক উত্তি একসঙ্গে সঙ্কালত করা হল _ 

“যেটা যথার্থ কাব্য, সেটা পদ্য হলেও কাবা, গদ্য হলেও কাব্য।..-*-" ছন্দটাই যে 
এঁকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল আছে রসে...... সন্ন্যাস ধর্মের [ অর্থাৎ কাব্যের ] 
মুখ্যতত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে ! অর্থাং ছন্দে] নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায় [অর্থাং 
রাস 1125 কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা-পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই 
হোক। অ*বরোহা সৈন্যও সৈন্য : অর্থাং পদ্যকাবাও' কাবা ।, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য 
[ অর্থাং গদ্যকাব্য ও কাব্য ]। 

রবীন্দ্রনাথের উীল্লাখত বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা একমত। এবং সেই মতৈকোর ভিত্তি- 
তেই আমাদের জিজ্ঞাসা-কাঁব পুনশ্চ, শেষসপ্তক, শ্যামলী ও পন্রপুটের রচনাগুলকে পদ্যের 
মতো লাইন বেধে সাজালেন কেন। গদ্য 'নজের শ্রীছ'দ বজায় রেখেই কি কাব্য রস দিতে 
পারেনা? যাঁদ পারে তবে তাকে পদ্যের বেশে সাজাবার দরকার কাঁঃ রবীন্দ্রনাথ গেরুয়ার 
বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছেন, অথচ গদ্যকাব্যের রচনাগ্দীলকে গেরুয়া পরাতে কুন্ঠিত হনান। কবি 
বলেছেন- অশ্বারোহী সৈন্য ও সৈনা, আবার পদাতিক সৈনা ও সৈন্য। অথচ তিনি গদারুপী 
পদাতিক সৈন্যকে পদ্যের ঘোড়ায় চড়াবার জন্য উৎসাহাঁ। 

গদ্য ছন্দের কবিতা নিয়ে যখন মনের মধ্যে নানার্প জল্পনা কল্পনা চলছে, তখন হঠাং 
দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হল মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপ্তে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের একাট অংশে । লেখিকা গদ্য 
কবিতা নিয়ে কাঁবর সঙ্গে অনেক তর্ক করেছেন এরূপ উল্লেখ আছে। একদিন তর্ক-প্রসঙ্গে কাব 
বললেন- শনয়ে এসো পুনশ্চ । তোমায় “কনু গোয়ালার গাঁল"টা | অর্থাৎ 'বাঁশি' কাঁবতাঁট । 
শোনাই। কাঁব কাঁবতাটা পড়ে বললেন-_“সেই লোনা ধরা সাতা-পড়া দেওয়ালের মাঝখানে 
কাঁঠালের ভূতি আমের খোসা ছড়ানো ডাস্টবিনের পাশে পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানীর জীবন- 
যাত্রা চলছে। সেই জীবনের মধ্যেই স্বপ্নজাগে, পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সন্দূর পরে যে 
অপেক্ষা করে আছে, কিন্ গোয়ালার গলির সীমানায় তার আবির্ভাব আর অনা কোনো ছন্দেই 
চলত না, গদ্য ছন্দ ছাড়া ।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ [১৩৬৪1 পৃঃ ২৩৮) 

গদ্যছন্দ ছাড়া অন্য কোনো ছন্দে চলত কিনা সে স্বতন্ত্র কথা। আমলাদের জিজ্ঞাসা _ 
“কিন গোয়ালার গল [ অর্থাৎ 'বাঁশ' কাবতাটি | কি আদৌ গদ্য ছন্দে লিখিত ৮ এই প্রবন্ধের 
গোড়াতেই আমরা উল্লেখ করেছি, “পুনশ্চ কাব্য/গ্রদ্থে এমন কতগূলি কবিতা আছে যাতে মিল 
নৈই বটে, কিন্তু পদ্য ছন্দ আছে। পরিশেষ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত কবিতাগৃিও 
সেই শ্রেণীর। তার একটি হচ্ছে “কিন গোয়ালার গঁল'। অথচ রবীন্দ্রনাথ এটিকে বলেছেন 

গদ্যছন্দের রচনা । কোথাও কিছ গোলযোগ ঘটেছে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে কবির আর একট 
উক্তি স্মরণীয়। ১৯১৪০ সালের এাপ্রল মাসে বলেছেন-“গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ 
এখনও মেটেনি, তাই কিছুতেই মন ঠিক হয় না।” (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ২৩২) কবি কি 
তাহলে আমল মন্তক তানপ্রধান ছন্দে রচিত “কিনু গোয়ালার গাঁলকে গদা কাবিভা বালেছেন 
মনের এই সান্দগ্ধ অবস্থায় 2 জানিনা। 



বাংল! গগ্ডে মৃত্যুজয় নিগ্ালফার 

আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

এখনকার পাঠকসমাজে যে বিষয়ে কোন কৌতূহল সণ্টারত হয় না, কিছকাল আগে তাই 
নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠোছল। যে-গদ্য অধুনা আমাদের মনের ধা্রী, যাতে রসসাহত্য 
ও জ্ঞানসাহত্য-উভয়ই অবলীলারুমে আত্মপ্রকাশ করে, এক সময় তার জনকত্ব ?নয়ে রীতিমতো 
বিতর্ক শুর হয়োছিল। সাধারণভাবে যাঁরা গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে পরাচিত ছিলেন, তাঁরা 
বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের জনকত্বে প্রাতাম্ঠত করোছলেন; যাঁরা আর একট; বেশী জানতেন, 
তাঁরা রামমোহনকে সমস্ত গৌরবের অগ্রভাগ দিতে চাইতেন। “এইরূপ জনক-বিভ্রম অথবা 
বহুজনকত্বের কারণ ইহাই অনুমান করা যায় যে, বাংলা গদ্য সাহত্যের সূত্রপাত হইতে আধুনিক 
প্রসার পর্য্ত ইতিহাস সমগ্রভাবে এতাঁদন দেখা হয় নাই; খণ্ডশঃ দোঁখতে গিয়া কখনও কেরা, 
কখনও রামরাম, কখনও রামমোহন প্রাধান্য লাভ কারয়াছেন।”১ বাংলা গদ্য ডীনশ শতকের 
আঁভনব পদার্থ নয়, তা অনুসন্ধিৎসু মানেই জানেন। ফোর্স উইলিয়াম কলেজের পাষাণ চত্বরে 
বাংলা গদ্যের জণ্ম হয়ান, বা উত্ত কলেজের পাঁণ্ডত-মুনূশীরা “আঁভনব যুবক সাহেবজাতের 
[শক্ষার্থে” ২ এই গদ্যের জাতকর্ম করেন নি। অন্ততঃ ষোড়শ শতক থেকেই দৈনান্দন কাজকর্ম, 
বাবসা-বাঁণজ্য, হসাব-নিকাশ, দালল-দস্তাবেজ, িশিপন্র-সব বাংলা গদ্যেই চলত। তিন-চার 
শতকের পূর্ববতাঁ বাংলা গদ্য খুব যে দুর্বোধ্য বা অণ্বয়হীন বিশৃঙ্খল বাক-পঞ্জে পারণত 
হয়োছল, তা নয়। উীনশ শতকের পূবেও পাশ্চমবঙ্গীয় ভাষারীতির উপর 'ীনর্ভর ক'রে বাংলা 
গদ্যের সাধুরী'তির আদল সারা দেশেই প্রচলিত 'ছিল। এই জন্য একদা বাংলা গদ্যের জনকন্ব 
নিয়ে যে কৌতুকজনক বিতর্কের সৃম্টি হয়োছল, তা আধুঁনক পাঠকের কাছে পাঁরহাস বলেই 
মনে হবে। 

অবশ্য নানা উপাদান বিচার করে আজ একথা বলতে বাধা নেই, বাংলা গদ্যের একজনকত্বই 
হোক, আর বহুজনকত্বই হোক, এর শ্রীছ.দ ও সহজ অন্ধয়ের যথার্থর্প প্রথম ধরোছিলেন 
একজন বিরলপ্রাীতভার সেকেলে পণ্ডিত, ইনি বিদ্যাসাগরের প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্বে এ 
মোঁদনীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (চট্টোপাধ্যায় )। 

গদ্য কেবল গদ ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন নয়, তারও একটা বিশে রূপরশীতি আছে-যা মূলতঃ 
চিন্তাবাহ, যার অন্বয়ের মধ্যে ধারাধাহকতা ও পারম্পধ পার্ধতণ পরমেম্বরের মতো ঘনসান্লিবিজ্ট 
হয়ে বরাজ করছে। গদ্যের উৎপত্তি জহ্বাগ্রে হলেও অধিষ্ঠান মস্তিত্কে। গদোর সাধনা তাই 
দুরুহ। গদ্কে কবিপ্রাতিভার নকষ পাথর বলা হয়েছে-কথাটি নিতান্ত অধথার্থ নয়। বৃদ্ধি 
যেখানে মূল উপাদান, মনন যেখানে স্বভাবধর্ম, পরম্পর চিন্তাঁবন্যাস যার প্রধান কর্তব্য. তাকে 
লেখক-প্রাতিভার নিকষ পাথর বলা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার বাঙলাদেশের প্রথম 
গদ্যশিল্পী, নিকষ পাথরে অম্লান স্বর্ণরেখা। 

মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় ॥ 

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকারকে (১৭৬২--১৮১৯ খুীঃ অঃ) কেউ কেউ অবাঙালী এবং ওঁড়য়া 
বলেছেন। যে মাশম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে আশ্চর্য প্রীতিভাধর বলে প্রণাম করেছেন, তিনিও তাঁকে 
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'এ নোটভ অব ওড়িষ্যা' বলেছেন। তাঁর পর থেকে অনেকেই এ কথার প্রাতধবাঁন করেছেন। 
দি লাইফ, অব. উইলিয়াম কেরা'' গ্রন্থের রচাঁয়তা জর্জ স্মিথও বলেছেন ষে, ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের প্রধান পণ্ডিত মত্যুঞ্জয় বাংলা ও ওঁড়য়া উভয় ভাষাতেই আতিশয় দক্ষ 'ছলেন। 'তাঁন 
নাকি ওড়য়া ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন এবং গঁড়য়া ভাষাই ছিল তাঁর মাতৃভাষা। 
কিন্তু এই গুঁড়য়া বাইবেলের অন্ববাদ মৃত্যুঞ্জয় করেন নি। ইনি হলেন, পুরুষরাম নামক একজন 
ওড়িয়া পাণ্ডিত। হানি গুঁড়য়া ভাষায় "নিউ টেস্টামেন্ট' অনুবাদ করলে কেরা সাহেব মূল গ্রীকের 
সঙ্গে এর তুলনা ক'রে সংশোধন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ১৮০৪ সালের ২০এ 
সেপ্টেম্বরের কার্যাববরণীতে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় ওঁড়য়া নন, [তিনি 
মোঁদনীপুরের আধবাসী ছিলেন। কিন্তু তখন মোদনীপুর উীড়ষ্যার অন্ত্ভুন্ত ছিল, তাই এই 
দ্রান্তির সৃষ্টি এই ভূলাট প্রথমে ধাঁরয়ে দেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার; ১২৯৫ সালের 'নবজীবনে'র 
মাঘ সংখ্যায় তিনি লিখোছিলেন, “১৭৬২-৬৩ খচ্টাব্দে মোদনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মোঁদনীপুর উীড়ষ্যার অন্তর্গত ছিল; সেই সময়ে এ অঞ্চলে একভাগ 
বাঙ্গলা, একভাগ হিন্দী, একভাগ উড়িয়া এইর্প ন্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কারণে 
মার্শম্যান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়কে উঁড়ষ্যাজাত বলিয়াছেন, এবং অদ্যাঁপ অনেকে মূত্যুঞ্জয়কে উড়িয়া 
বাঁলয়া জানেন। বাস্তাঁবক মৃত্যুঞ্জয় রাটরীয় ব্লাহ্নণ, খণের চাটি, শ্রীকরের সন্তান। মৃত্যুঞ্জয়ের 
জল্ম মোঁদনীপুর, বিদ্যাশিক্ষা নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকটে, নাটোরে ।” অক্ষয়চন্দ্র এ সমস্ত 

সংবাদ পেয়েছিলেন কলিকাতা নিবাসী বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। বিহারীলাল 
মৃত্যুঞ্জয়ের পোন্র। মৃত্যুঞ্জয় মোঁদনীপুরের আঁধবাসীঁ ছিলেন বলে ওঁড়য়াও জানতেন। কিন্তু 
তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই কলকাতায় কেটেছে। 

১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন- 
বিলেত থেকে আমদানি করা আহেলা 'সাভলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা 
দেবার জন্যই এই কলেজের স্থাপনা । এর সংস্কৃত-বাংলা-মারাঠী বিভাগের ভার পেয়েছিলেন 
শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদ্রী উইলিয়াম কেরী। সহকারাদের বেছে নেবার ভারও তাঁর ওপর আর্পত 
হয়। তখন কলকাতায় মতুযঞ্জয়ের পাণ্ডত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়োছল। ১৮০১ সালে মৃত্যুঞ্জয় 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বভাগের প্রধান পাঁণ্ডতের পদে নিযুন্ত হন। পরে ১৮০৫ 

সালে সংস্কৃত বিভাগে, আর একটি অধাপকের পদ সষ্টি হয়। কেরা তাঁকে এ পদে নিয়োগ 
করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর নাম সুপারিশ করে লেখেন : 

“11216 106 11100715100 160010710100 51010991105 উ1৫52])0110 10000011006 

[16561700106 1775 1)0610 10150171011 0106 1)0157106121100160 1016 00 ১01105001 

110016 াথ61 10616 01101001001 11608 00000016165 90001 50001থাদ 

101) 11010] 817 00117111007 (11706611000 070 00116060110 ৬১111121101), 

সে যুগে এবং তার পরেও তাঁর পাণ্ডিতোর খ্যাতি সারা বাঙলাদেশেই ছাঁড়য়ে পড়োছল। 
কেরী মার্শম্যান দুজনেই তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন। মার্শম্যান তাঁকে অতিশয় ভান্ত 
করতেন। তাঁকে ডঃ জনসনের সঙ্গে তুলনা দিয়ে তিনি লিখোঁছলেন : 

১. মৃত্যুঞ্জয় গ্রল্থাবল_ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 

২. 'প্রবোধচান্দ্রুকার' শেষাংশ 



১৩৬৯] বাংলা গদ্যে নৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার ৪৫ 

“18 19016 & 51016 15১111)16106 10 0101 £601. 16:51001181)1)61, 1006 01019 199 1115 

5(01)21)00915 2001111617101015 2110 006 50011701655 (১ 11501111051 10051770111, 10116 2150 11) 

115 10021) [99617652110 01151010) 56016, 01105168001 006 92175017 01255105 

৮৮০৯ 01011521100, 2110 1015 130220100 001001)951001) 1725 170৮0] 13601] 51111365500 101 0256, 

১11111)11011) 0010 ৮12001, (7106 041 21011110705 01 (009, উ[াস02001) 2100 উ2101 

৬০],1), 

সে যুগে যাঁরাই মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন, ভাঁরাই ভাঁর পাণ্ডিত্য, বাদ্ধ ও 
উদারতার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তশকালে বিদ্যাসাগর যেমন বাঙাল ও শ্বৈতাঙ্গ সমাজে 
অতিশয় মান্য হয়েছিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ও কয়দংশে সেই রকম খ্যাতি লাভ করোছলেন। তান 
আদৌ ইংরেজী জানতেন না, এবং পাশ্চান্ত্য ভাবাদর্শের সঙ্জে কিহুমাগ্র পাঁরচিত ছিলেন না। 
কিন্তু গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশীয় পাণ্ডিভ্যের সার্থক দণ্টান্ত 1হসাবে আমরা মৃতুযঞ্জয়কে 
উপস্থাঁপত করতে পাঁরি। 'বিদাসাগর ও ব্লামমোহনের মতো ইংরেজী ভাষায় তাঁর আধকার 

থাকলে আমরা রামমোহনের পূবেহই একজন 'বাঁচন্র প্রাতভাধর বাঙালশকে পেতাম। 

১৮০১ সাল থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত তানি ফোর্ট উই?লয়াম কলেজের প্রধান পাণ্ডতের 
পদে আধম্ঠিত ছিলেন। ১৮১৬ সালের 'দকে সংপ্রম কোর্টের প্রধান বিচারপাঁত তাঁর পান্ডত্যে 
মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জজপাণ্ডতের পদে নিয়োগ করতে চেয়োছিলেন। অ৩ঃপর মতযুঞ্জয় কলেজের 
অধ্যাপনা ত্যাগ করে সনপ্রীম কোটেরি গৌরবজনক জজপাণ্ডভের পদ গ্রহণ করেন। সনপ্রীম 
কোর্টে তখন দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমা লেগে থাকত । বিচারপাঁতরা বিদেশী, এ দেশের 
আচার, রীতিনীতি ও ব্যবহার বিদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই ভাঁদের সাহায্য করবার জন্য 
ভারতীয় ব্যবহার-শাস্দ্রে বিশেষ পারদ দেশীয় পাণ্ডিত নিষুন্ত হতেন। তাঁকে বলা হত জক্ত- 
পাণ্ডত। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৬ খননম্টান্দের শেষের দিকে জজপাণ্ডিতের পদ লাভ করেন এবং 
সুপ্রীম কোর্টের বিচারপাতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকনৃটেনের অধীনে কাজ ক'রে তিনি নিজের যোগ্যতা 
সপ্রমাণ করেন। ১৮১৬ সালের শেষাংশ থেকে ১৮১৮ সালের শেষের দিন পযন্তি-মোট 
দূ-বছর তিনি এই পদে পরম গৌরবে আধিন্ঠিত ছিলেন। এই দৃ-বছরে ?৬িনি ধর্মীধিকরণে বহু 
ধনীকে এ্যাকুইটি মামলায় সর্বস্বান্ত হতে দেখোছিলেশ। সে যুগে "স্যাপ্রম কোর্টে মোকদ্দমা- 
করণ আতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল। বিশেষতঃ স্াপ্রম কোর্টে অনুকের দুই তিনটা একুটির 
মোকদ্দমা চলিতেছে উহা প্রকাশে ?তাঁন যেরুপ সম্ভ্রনপ্রাপ্ভ হইযতন, আমারদের বোধহয় যে 
দুগ্গোৎসবে বশ হাজার টাকা ব্যয় করলেও তাদ্শ সম্ভ্রমপ্রাগ্ত হইভেন না" (সমাচার দর্পণ, 
১৮২৯, ৩১ আগস্ট)। মামলাপ্রয় বাঙালীর এ সুনাম বোধহয় এখনও অক্ষুপ্র আছে। মৃত্যুঞ্জয় 
এই দু-বছরে স্নাপ্রম কোর্ট থেকে ধনীসমাজ সম্বন্ধে বিচিত্র আঁভজ্ঞতা সণয় করোছলেন। তিনি 
বলতেন, “ধনাঢ্য যত লোক স্বীপ্রম কোর্টে প্রাবম্ট হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই 
আদালত হইতে মস্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যাতরেকে আর কিছুই দেখি নাই।” প্রবশণ বয়সে তানি 
কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যস্ত ছিলেন; ১৮১৬ সালে হিন্দ কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ- 
সভায় তানি অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, কলকাতা স্কুলবুূক সোসাইটিরও তিনি উৎসাহণ 
সভ্য ছিলেন। ১৮১৮ সালের শেষ ভাগে তিনি চার মাসের ছুটি নিয়ে তীর্থদর্শনমানসে কাশশ 
্রয়াগ গয়া প্রভাত পুণ্যতীর্৫ঘ দর্শনের পর অসংস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় সাতান্ন বংসর বয়সে 
মূরাশদাবাদের নিকটে গঞ্গাতীরে সঙ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন। 



৪৬ সমকালশন [ বৈশাখ 

মৃত্যুঞ্জয় যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ত্যাগ করে স্নীপ্রম কোর্টের জজপাণ্ডত হয়ে- 
ছিলেন, তখনই রামমোহন কলকাতায় এসে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের 
বেদান্ত প্রচার ও অনুবাদ ভাল চোখে দেখেন নি; কাজেই উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে মনান্তর 
ঘটেছিল। অবশ্য রামমোহন “ভদ্রাচাষেরে অনেক মত না মানলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
পদরাতনপন্থন পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং তাঁর কোন কোন মত মেনেও 1নয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় 
যে নিজের বাসায় ছাত্র রেখে বেদান্তাঁদ পড়াতেন, এ খবর রামমোহনই দিয়েছেন ('কবিতাকারের 
সহিত বিচার' দ্রষ্টব/)। রামমোহন সতাদাহ প্রথা নিরোধকল্পে ১৮২৯ সালে গৃহীত সরকারী 
প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে পযাক্তকা লেখেন, তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের সতাঁদাহ নিরোধক আঁভমতকে 
নিজ পক্ষের যান্ত হিসাবে উত্থাপন করোছিলেন। সে যুগে মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ পাঁণ্ডতে। 
সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। “সমাচার দর্পণ' তাঁকে “পাণ্ডিতা বিষয়ে আদ্বিতীয়" আখা দিয়ে- 
ছিলেন। ইংরাজী-বাংলা অভিধানের প্রাসদ্ধ সঙ্কলক দেওয়ান রামকমল সেন তাঁকে বলোছিলেন 
দি মোম্ট এমিনেন্ট' এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলেছিলেন “কলোসাস. অব িটারেচর।" 
_-এ কথা কিছু অত্যন্ত নয়। মৃত্ঞ্জয় রামমোহনের ছায়াতলে পড়ে গেছে; 
উপরন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতায় রামমোহনপল্থী, হন্দ কলেজের ডিরোজিও-াশষা 'ইয়ং- 
বেঙ্গল'গণ এবং ধর্মসভার রাধাকান্ত দেববাহাদুর, ভবানীচরণ বল্দ্োপাধায় প্রভাতির মাধো 
সামাঁজক ও ধর্মীয় বাপার নিয়ে যে মণানৈক্যের ধূলি ঝড় উঠৌছল, তার ফলে অনেকেই এই 
অদ্ভূতকর্ম ব্যন্তিটির পারচয় ভুলে গেছেন। অথচ তাঁর 'গরবোধ চান্দ্রিকা' আনেক দিন কলকাতা 
বি*বাঁবদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রল্থ ছিল; তাঁর পোন্র নবহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৯ সালে 'রাজাবলির' 
৫ম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন-_ এতে মনে হয় ৩ গ্রণ্থ অনেক দিন গ্রনাপ্ররতা রপ্ষা করেছিল। 
কিন্তু নবজীবনের প্রবলস্রোতে মৃত্যুপ্তয়ের মতো সংস্কৃত সাহ তা-অলওকার-নায়-দর্শন-মীমাংসায় 
ভুয়োদশর্শ বাঙালী পশ্ডিত লোকস্মৃতির বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এবার আমরা তাঁর গদা 
গ্রন্থাদর কিছ পাঁরচয় নেব। 

মৃত্যুঞ্জয়েরগ্রন্থ-পরিচয় 
মৃত্যুঞ্জয় সেই শ্রেণীর লেখক, যান সামানা লিখে সঞভীর ছাপ রেখে যান; অথচ 
পরবতরকালে সে ছাপ ব্লমশঃ অস্পন্ট হয়ে যায়। ১৮০২ সাল থেকে ১৮১৩- মোট ন' বছরের 

মধ্যে চারখানি গ্রল্থ লিখে এবং ১৮১৭ সালে আর একখান গ্রল্থ বেনামে প্রচার করেই তাঁর 

সাঁহত্য-জীবনে ছেদ পড়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতী করার সময়ে উইলিয়াম কেরীর 
অনুরোধে তিনি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রথম গ্রন্থেই একটি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ 
মনের পরিচয় দেন। মনে রাখতে হবে তখনও রামমোহনের বাংলা গদো আঁবভাব হয় নি. ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের পাঁণ্ডত-মূনশীর দল তখন বাংলা গনের পীঁত নিয়ে হিমাসম খাচ্ছেন। উানশ 

শতকের পূর্বে নানা কার্যে গদোর ব্যবহার থাকলেও, সাহতো গদাবন্ধের প্রয়োগ উনিশ শতকের 

পূর্বে বড় একটা ব্যবহৃত হত না। কেরাঁ সাহেব ফো্ উইলিয়াম কলেজের 'সাঁভালয়ান 
ছাত্রদের বাংলা শেখাবার জন্য মূলতঃ অনুবাদমূলক ও কাহনীকেন্দ্রিক পৃস্তিকার প্রয়োজন 
বোধ করেছিলেন-যাতে বিদেশীরা বাংলা ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারে এবং কিছ কিছ; 
[িখতেও পারে। কেরী সাহেব অসাধারণ ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ভাষার যে 
[শি্পবোধ, সে সম্বন্ধে তিনি ততটা অবাহত ছিলেন না- 'বিদেশীর পক্ষে সেরকম আভিজ্্রতা লাভ 
ততটা সহজসাধ্য নয়। কেরী ও শ্রীরামপূরের মিশনারীরা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
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কর্মচারীরা-যাঁরা কিছ? কিছু বাংলা চচ্চা করতেন, তাঁদের একমান্র উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা গদ্যকে 
হয় ধর্মপ্রচারে, আর না হয় রাজকার্যে ব্যবহার । ভাষাকে শিজ্প ক'রে তোলার 'দকে তাঁদের 
বিশেষ দৃম্টি ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। এদের মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়েই ভাষার যথার্থ প্রাণরস, 
শিল্পরূপ, গদ্যের অন্বয়, বাকৃ-বিন্যাসপদ্ধাতি, ইডিয়মের যথাযথ প্রয়োগ_এক কথায় গদ্যের রূপ 
ও রীতির প্রথম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মৃতত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের সংখ্যা মোট পাঁচখানি : 

১। বান্রশ সংহাসন (১৮০২) 
২। হিতোপদেশ (১৮০৮) 
৩। রাজাবাল (১৮০৮) 

৪1 প্রবোধচান্দ্রকা (রাঁচত --১৮১৩, প্রকাঁশিত--১৮৩৩ ) 
&। বেদাল্তচান্দ্রকা (১৮১৭) 

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'তে তাঁর নাম ছিল না। রামমোহনের "বেদান্তগ্রল্থ" € "বেদান্তসারে"" মীদ্বত 
মন্তব্যের প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় নিজ নাম গোপন করে এই পুস্তিকা লিখোছলেন। এছাড়াও তাঁর 
রাঁচত বা তাঁর সাহায্যে রচিত আরও দ-খান গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৫৫ সালে 
লঙ সাহেব যে “ডেসক্লেপাঁটভ ক্যাটালগ” সঙ্কলন করেন, তাতে তান মৃত্যুঞ্জয় অনাঁদত 
'দায়রত্রাবল+'র (উত্তরাধিকার বাধ) কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই গ্রন্থ নাঁক ১৮০৫ 
সালে প্রকাশিত হয়েছিল । এর কোন ম্দ্রত কাঁপ বা অন্যকোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মৃত্যুঞ্জয়ের 
রচিত বলে আর এক খাঁন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে । ফোর্ট উহীলিয়াম কলেজের বিবরণীতে 
দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুদের আচারব্যবহার সংক্রান্ত একখান গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় রচনা করেছিলেন, এবং 
তা মুূদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়োছল। তার মূল বিষয় ছিল__ ".৬ ৮1৩৬ (0010 10107618210 
01191010501 006 11110006)৯, 2৯076 ০151 01 1116 1)1৮৯৫)1 111070. এই গ্রন্থখান শেষ পযন্তি 

মাঁদ্রুত হয়েছিল কি না জানা যাচ্ছে না। আর একখান গ্রন্থ রচনায় মূত্যুঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
ছিল। তাঁর পূত্র রামজয় তর্কালগ্কারের নামে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে 'সাংখ্যভাষা সংগ্রহ" 
নামক সাংখ্যদর্শনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদে িতাপুত্র উভয়েই আত্মীনয়োগ 
করেছিলেন। মনে হয় এর অনেকটাই মূত্যুঞ্জয়ের অনুবাদ । 

॥ বাত্রশ সিংহাসন ॥ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য ১৮০২ সালে মৃত্যুঞ্জয় 
'বাত্রশ সিংহাসন' অনুবাদ করেন, শ্রীরামপূরের মিশনারীদের ছাপাখানায় তা কেরীর তত্বাবধানে 
মুদ্রুত হয়। কেরী সাহেব বুঝেছিলেন, হূদয়গ্রাহী গলপ আখ্যান না হলে 'সাঁভালয়ান সাহেবরা 
বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবেন না। তাই কলেজের পণ্ডিত মূনশীরা তাঁর দেশে সংস্কৃত, 

ইংরেজী, ফাসাঁ হিন্দস্থানীতে রচিত গল্প উপাখ্যানকেই প্রথমে অনুবাদ করতে শুরু করেন। 
মৃত্যুঞ্জয়ের 'বা্রশ সংহাসন' একদা কিছ জনাপ্রয় হয়োছল। কারণ ১৮১৮ সালের মধ্য “বন্রিশ' 
সিংহাসন'-এর চারাঁট সংস্করণ হয়োছিল। তার মধ্যে ১৮১৬ সালের সংস্করণ “লন্দন নগরে চাপা, 
হয়েছিল। ১৮৩৪ সালেও আর একটি সংস্করণ মাদ্রত হয়েছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৪ সালের 
মধ্যে আর কোন মুদ্রণ হয়েছিল কনা জানা যাচ্ছে না। 

১৮১৩ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঁণ্ডত মুনশীরা অনেকগুলি অনুবাদ 
করোছিলেন। গোলোকনাথ শর্মার 'হতোপদেশ' (১৮০২), তাঁরিণীচরণ মিত্রের “ওরিয়েন্টাল' 
ফেবুলিস্ট (১৮০৩), চণ্ডচরণ মূনশীর “তোতা ইতিহাস” (১৮০৫), রামকিশোর তকচূড়া- 
মণির শহতোপদেশ" (6১৮০৮), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালগ্কারের পাহতোপদেশ"” (১৮০৮), হরপ্রসাদ 
রায়ের পৃর্ষপরাক্ষা" (১৮১৫ ) প্রভাতি পুস্তিকা সাক্ষা দিচ্ছে যে. কেরা গ্রন্থ নির্বাচনে কিরকম 
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বিচক্ষণতার পারচয় 'দিয়েছিলেন। আখ্যান--আখ্যায়িকা এবং দেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করে 
কাহিনী লিখবার জন্য তিনি এই সমস্ত পণ্ডিত-মুনশীদের অনুপ্রেরণা দিতেন। মৃত্যু্জয়ের 
“বান্রশ সিংহাসন”-এর অব্যবাহত পূর্বে রামরাম বসুর প্রতাপাঁদত্য চরিত্র (১৮০১) মাাদ্রুত হয়। 
তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লাঁপমালা' ১৮০২ সালে প্রকাশিত হলেও রচিত হয়োছল ১৮০১ সালের 
জুলাই আগস্ট মাসে। কেরার “ডায়ালোগ” বা “কথোপকথন” ১৮০১ সালের দিকেই প্রকাশিত 
হয়োছল। অবশ্য এই “কথোপকথন পুরোপুরি কেরীর রচনা কনা তাতে রীতিমতো সন্দেহ 
আছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত রামরাম বসু ও কেরাঁর পুস্তিকায় বিশেষ কোন 'রীতি' অনুসৃত 
হয় নি। রামরামের প্রথম গ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র-এর ভাষার অনভ্যস্ত জড়তা, ফারসী আরবাঁ 
শব্দের বাহুল্য এবং অন্বয়ের বিশৃঙ্খলা এমন বাঁচন্র যে, এতে বিশেষ কোন রাঁতিই অন্মস্ত 
হয়নি। অবশ্য ত'র “লাপমালা"র ভাষায় অন্যয় মোটামুটি সাধূভাযার অনুগামী । কেরীর “কথো- 
পকথনে" চালিত বাকরাঁতির ধারা ও বোশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে। এর নাটকীয়তা বাদ দিলে 
এরীতিকে কিছুতেই শিম্ট রীতি বলা যায় না। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম গ্রন্থ “বান্িশ সিংহাসনে" সর্ব- 
প্রথম একটা ক্লাঁসক সাধুরশীতর স্বরূপ ফুটে উঠেছে। 

সংস্কৃত সাহিত্যে “দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা"র কাহিনী অত্যন্ত জনাপ্রয়;কে এর রচনাকার 
তা জানা যায় না। যথারাঁতি কাঁলদাসের স্কন্ধে এর ভার আর্পত হয়েছে । একদা সংস্কৃত 
সাঁহত্যে এই ধরণের আদিরসাশ্রত ও অদ্ভূত ঘটনাসংবলিত আখ্যায়িকা খুব প্রচলিত 'ছিল। 
পণ্টতল্্, কথাসারংসাগর, বৃহৎ কথা, দশকুমার চাঁরিত, বেতাল পণবিংশতি প্রভাতি তারই সাক্ষ্য 
দচ্ছে। বাংলা গদ্যের গোড়ার দিকেও হিতোপদেশ, বন্রিশপুক্তলিকা প্রভীতি সংস্কৃত উপকথার 
অনুবাদ সকলের দৃম্টি আকর্ষণ করোছল এবং সে জনাপ্রয়তা গোটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত অব্যহত ছিল। বিদ্যাসাগরও প্রথম যে গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, তা হল 
"বেতাল পণ্টাবংশাতি" (১৮৪৭): অবশ্য তারও আগে তান “বাসুদেব চারত" রচনা করে- 

ছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। 
মৃত্যু্জয়ের 'বাত্রশ সিংহাসনের' আরম্ভেই দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণদেশের ধারা রাজ্যের যজ্জদত্ত 

নামে এক কৃষকের ক্ষেত্রে মাটির নীচ থেকে একট রত্ব সিংহাসন পাওয়া গেল--“প্রবাল মুন্্তা 

মাণিক্য হাঁরক সর্যকাণ্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জাঁড়ত বারিশ পৃত্তলিকাতে 
শোভিত তেজোময় এক 'দব্য রত্াসংহাসন উঠিলেন।" ধারা নগরীর অধাম্বর ভোজরাজ সেই 
ঘসংহাসনাঁট মহা সমারোহে নিজ রাজধানীতে এনে তাতে উপবেশনের উপরুম করতেই একটি 
পূত্তালকা কথা কয়ে উঠল, “হে রাজন, শুন, যে রাজা গুণবান, অত্যন্ত ধনবান, অতিশয় দাতা, 
অত্যন্ত দয়াল, আঁতিবড় শর, সাঁত্বক স্বভাব, সদা উংসাহশীল, প্রবল প্রতাপ হন, সেই রাজা এই 
[সিংহাসনে বাঁসবার যোগ্য- অন্য সামান্য রাজা উপয্্ত নয়।" রাজা ভোজ বললেন যে, তিনিও 
আত বড় দাতা, জ্ঞানী ও গুণী: তখন সেই পুত্তীলকা রাজাকে ব্যঙ্গ করে বলল, “বড়লোক সেই, 
যাহার গুণ অন্যে বর্ণন করে, আপনার গুণ আপনি বর্ণন করনেতে কিছু ফল নাহি, পরন্তু 
লোকেরা নির্লজ্জ বলে।” ভোজরাজ প্যত্তলিকার স্পন্টবাদিতায় কিিং লজ্জিত হয়ে 
বললেন, “হে পযস্তীলকে, এ িসংহাসন কাহার ও রূপে হইয়াছে, বৃত্তান্ত কহ। পূত্তলিকা 
কাহলেন, মহারাজ, সংহাসনের বৃত্তান্ত শুন” এরপর গঞ্প আরম্ভ হল। এক একাঁট পৃতুলের 
গঞ্প শেষ হয়। আর তারা ক্রমে ক্রমে িংহাসনের মালিক রাজা বকুমাদতোর অদ্ভুত জ্ানব্াধ্ধর 
প্রশংসা করে বলে, “হে ভোজরাজ, যে রাজা এতাদৃশ ধর্মভীরু, সেই এই সিংহাসনে বসিবার 
উপযান্ত।" ভোজরাজের সে গুণ নেই, অতএব তিনি “এই কথা শূনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন ।« 
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সর্বশেষ পূত্তীলকা (৩২শ) শেষ গল্পে বিরুমাদিত্যের সদাশয় ধর্মভীরু চারত্র বর্ণনা 

করে অন্যান্য পস্তুলিকার সঙ্গে বলল, “হে ভোজরাজ, শ্রীগ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গনণো- 

পাখ্যানোম্টম্ভে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ, তাহা বিস্তার কাঁরয়া কহিলাম, এ সকল গন্ণ 
যার থাকে, সেই উত্তম রাজা, এ সিংহাসনে বাঁসবার উপযুস্ত, অন্য রাজা বাঁসলে তাহার অমঙ্গল 
সমূহ হয়। অতএব তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বাঁসতে বারণ কারলাম।” 

এ বাত্রশ পতুল যুন্ত সিংহাসন ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যের গুণপণাগুনে ত?কে দান করেছিলেন। 
এই দিব্য সিংহাসনে যে বসবে, সেই মহৎ ধাঁশান্তুসম্পন্ন হবে, শ্রেষ্ঠ রাজগনণের অধিকারী হবে। 
বিরুমাদিত্য এই সিংহাসনে উপবেশন করে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে শাসন করেছিলেন। তাঁর 
মৃত্যুর পর এ 'সিংহাসনাটকে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মাটিতে পঃতে রাখা হয়। ভোজরাজা 
বহুকাল পরে সেই সিংহাসনকে মাটি খংড়ে খুজে বার করেন, এবং তাতে বসতে গিয়ে লজ্জা ও 

বিড়ম্বনা ভোগ করেন। যাইহোক বাত্রশাট পৃতুল নিজেদের কাঁহনী ও বিক্রমাঁদত্যের অপূর্ব- 
চরিত্রকথা বলে মুনিশাপ থেকে মুন্ত হয়ে সিংহাসন সহ অন্তাহত হয়ে গেল। 

এ কাঁহনী এদেশে বহুকাল ধরে সং্কৃতজ্ঞ পাঠকের মনোরঞ্জন করে আসছে। 

মৃত্যুঞ্জয় এর অনুবাদে বিচক্গণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ও সংস্কৃতে তাঁর তুল্য অধিকার 
ছিল বলেই কেরী তাঁকে এই ভার 'দিয়েছিলেন। গ্রন্থাটর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, “বেতাল 
পণ্2াবংশাতি” বা “হতোপদেশে"র মতো এতে আঁদরসের উগ্রতা অত্যন্ত অল্প, স্লীলোকের চরিত্র- 

হীনতা, লম্পটের কদাচার প্রতীত এতে খুব সংক্ষেপে ও স্বল্পপাঁরসরে নামমান উল্লীখত হয়েছে। 
একটা সুস্থ ও ,সদনাঁতিযুক্ত জীবনাদর্শ গল্পগুলির ফলশ্রুতি। কিন্তু বেতাল পণ্বিংশাত' 
অধিকতর চিত্তাকষণী, জাতিধর্মের চাপে মৃত্যুঞ্জয়ের বন্রিশ সংহাসনের গল্পগ্ীল কৌতূহলজনক 
হলেও বিস্ময়রসে কিপিং ন্যন, তা স্বীকার করতে হবে। তবে এ দোষ মূল গ্রন্থের, অনুবাদকের 
নয়, সংস্কৃত ভাষায় পরম প্রাজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় এই অনুবাদে যে রীতা ব্যবহার করেছেন, তাই হচ্ছে 
সাধুবাংলা গদ্যের যথার্থ রীতি। ফোর্ট উহীলয়াম কলেজের পাঁণ্ডিত মুনশীদের অনেকেই এ 
রীতি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করতে পারেন 'ন, রামমোহনের গদ্যরী'তিও এতটা সহজ ও সাবলীল 
নয়। পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে যে সাধূরীতি শিষ্টসমাজ ও সাঁহত্যে স্বীকাতি লাভ করোছল 

“বান্রশ সিংহাসনে” মৃত্যুঞ্জয় তার প্রথম সূচনা করেন- এই জন্য এই অন্বাদটি ?বশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

॥ হিতোপদেশ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় গ্রল্থ হিতোপদেশ ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়। 
বিষুশম্ার নামে প্রচারিত হিতোপদেশের অন্তর্গত চারটি আখ্যানকে (মিত্র লাভ, সূহ্দ ভেদ, 
বিগ্রহ, সন্ধি) মৃতুঞ্জয় সাধুবাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। এই ধরণের গল্পের চাহিদার জন্য তাঁর 
পূর্বেই কলেজের অন্যতম পণ্ডিত গোলোকনাথ শর্মা হিতোপদেশের (১৮০২) প্রথম অনুবাদ 
করেন। ১৮০৮ সালে কলেজের আর এক পাঁণ্ডত গহতোপদেশের আর একখান অনুবাদ প্রকাশ 
করে গ্রন্থাট যে কতদূর জনীপ্রয় ছিল তার প্রমাণ 'দিয়োছিলেন। বাঙলা দেশে বহুপূর্ব থেকে 

সংস্কৃত হিতোপদেশ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । খুঃ নবম শতকের দিকে নারায়ণ নামক এক বাঙালী 
লেখক বিষুশমশার পণ্টতল্তের গঞ্পকে একট আধট রদ বদল করে এবং অপেক্ষাকৃত সরল 
সংস্কৃতে হিতোপদেশ প্রচার করেন। এ উপদেশ মালার উদ্দেশ্য, জড়বুদ্ধি রাজপুত্রদের সংসার, 
নীতি ও জীবন সম্বন্ধে গল্পের মারফতে উপদেশ দান। গোলোকনাথের রচনাটি সরল হলেও 
সাহিত্যধর্মী নয়, উপরন্তু এতে মূল কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই 
বোধহয় কেরা সাহেব যোগ্াতর পান্র মৃত্যুপ্য়ের ওপর 'হতোপদেশের বিদ্তারতভাবে অনুবাদের 

৪ 
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গুরুভার অর্পণ করোছিলেন। এর ভাষা পারচ্ছন্ন, সাহিত্যগণ প্রশংসনীয় । কিন্তু “বান্িশ সিংহা- 
সনের চেয়ে বাকৃবিন্যাস একটু বেশী সংস্কৃতানূসারী। 

অনন্তর রাজা কাহলেন, ভো ভো পাঁণ্ডিতেরা, আমার কথা শ্রবণ করুন। 
আছে কেহ এমন পাঁণ্ডত যে, নিত্যবিপথগামণী আঁবাদতশাস্ত আমার পন্নেরদের 

এখন নীঁতিশাস্্রোপদেশ দ্বারা পুনজন্মি করাইতে সমর্থ হয়? * 
এ ভঙ্গী সংস্কৃত ধরণের পণ্ডিত বাংলা। অবশ্য মতযুঞ্জয় হিতোপদেশের গোড়ার দিকে ভাষাতে 
[কিং সংস্কৃতগন্ধী বাক্রীতি ব্যবহার করলেও পরে সাধু বাংলা রীতিতে অভ্যস্ত হয়োছলেন। 

এই নাঁতিকথা সম্পাকত গ্রন্থে উগ্ন আঁদরস, দ্দনাঁত, স্বীলোকের অসতীত্ব ও পুরু- 
ষের চাতুরীর বর্ণনা আছে -_ মূল সংস্কৃতভাষায় লেখাঁটতেই এই দোষ প্রকট হয়েছে। অবক্ষয়ী 
সমাজের পটভূমিকায় এই ধরণের রচনা সম্ভব। প্রাচীনকালের ভারতীয় সমাজে এই ধরণের 
গল্পগ্রন্থের খুব চাহিদা হয়েছিল, ভারতের বাইরেও হিতোপদেশ পণ্চতল্মের বহুল প্রচার দেখতে 
পাওয়া যায়। মৃতুযঞ্জয় অনুবাদের সময় আপাত্তকর গল্পগুলিকেও বাদ দেন ন। 

আর নির্জন স্থান থাকে না, এবং অবকাশ কাল থাকে না, এবং প্রার্থনা 
কর্তা মনূষা থাকে না। হে নারদ, সে নামত্ত স্ত্রীরাদগের সতীত্ব হয়। 
যেমন গরু সকল বনেতে নূতন ২ ঘাস প্রার্থনা করে, সেইরূপ নূতন 
২ পুরুষ প্রার্থনা করে।...."" এবং স্বী ঘৃতকলসের তুল্যা, পুরুষ 
তপ্তাঙ্গারের তুল্য। এই হেতুকা বজ্ঞ লোক ঘৃত ও আগুন একত্রে রাখবে 
না। নারীদের সতীত্ব হওনের কারণ লজ্জা নয়, বিনীতিত্বও নয়, কর্ম 

নৈপ্ণ্য নয়, ভীরুতা নয়__কেবল প্রার্থনার অভাবই কারণ। অপর, বাল্যা 
বস্থাতে তা রক্ষা করে, যৌবনাবস্থাতে ভর্তা রক্ষা করে, বৃদ্ধাবস্থাতে 
পূত্রেরা রক্ষা করে-যেহেতুক স্ীকর্তৃত্কে কখন অর্হে না। 

এর ভাষা স্বচ্ছন্দ নয়, তাৎপর্য কুঙ্ধীসত। অবশ্য এর পরে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা থেকে সংস্কৃতগন্ধী 
জড়তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যু্জয়ের মতো বিচক্ষণ ভাষাশিল্পী কেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে 
ভাষার পশ্চাদগাঁমিতার পরিচয় দিলেন তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় কেরীর 
নির্দেশে এই অনুবাদকার্ধে অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশে মূলকে 
[বিশেষ অনুসরণ করা হয়নি, গল্পাঁট সংক্ষেপে বলা হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় হূবহ্ অনুবাদ করতে 
গিয়ে ভাষাকে রীতিমতো আড়ম্ট ও কীন্রম করে ফেলেছেন। গোলোক নাথ যেখানে লিখেছেন__ 
“কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন,” মৃত্যুঞ্জয় সেখানে 'লিখলেন, “কাহারও কর্তৃক গঠ্যমান 
শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন।” এ দুয়ের মধ্যে প্রথমাঁট মুখের বাকরাতির আধিকতর অনুগত, 
দ্বিতীয়টি প:থর ভাষার কীত্রম গুরূভার বহন করেছে। 

॥ রাজাবলি ॥ মৃত্যুগ্য়ের তৃতীয় গ্রন্থটি হতোপদেশের অঙ্গ পরে একই বংসরে 
(১৮০৮) প্রকাশিত হয়। এট অনুবাদ বা আখ্যান নয়_"কালির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের আঁধ- 
কার পযণ্তি ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।” গ্রন্থাঁটর প্যাষ্পকায় 'রাজাবলি'র 
স্থলে লেখক 'রাজতরঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করোছলেন।* বোধহয় তিনি প্রথম দিকে গ্রন্থাটকে 

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত দণ্টান্তগুলিতে আধুনিক পাঠকের বুঝবার সুবিধার জনা বিরামচিহ দেওয়া হয়েছে। 
সে যূগের গ্রন্থে ইংরেজী মতের বিরামাচহ্ের বড় একটা প্রয়োগ ছিল না। 

* (পাঠশালার পাঁণ্ডত শ্রীমৃতপ্জ্ঘ শর্মা কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ।” 



১৩৬৯] বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার ৫১ 

'রাজতরঞ্গিণীর' আদর্শে 'রাজতরঙ্গ' নামে আভাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেরীর নিদে'শে 

বা অন্য কোন কারণে টাইট্ল পেজে “রাজাবলি" নাম মাা্রত হয়েছিল। ভারতীয়ের লেখা আধ্মনিক 
কালের কোন ইতিহাস ইতিপূর্বে ঠিক ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেনি । পৌরাণিক যুগ, হিন্দনযগ, 
মুসলমান যুগ (পাঠান ও মুঘল) এবং ঈম্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের প্রারম্ভ ভাগ পর্যন্ত এ 

ইতিহাসের কালসামা বিস্তৃত। মৃত্যুঞ্জয় কিছুমাত্র ইংরেজী জানতেন না। তাঁর সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে, "706 ৮৮০৯ 1010156]6 ৮17011) 0109000910160 10) 076 10801917171088866ত ৩ 

“রাজাবলি” রচনায় মান্র বিশ-পণচশ বছর পূর্বে ইংরেজ লেখকেরা ভারতের হাতিহাস সম্বন্ধে 
আলোচনা শুরু করোছলেন। সুতরাং ইংরেজী অনাভিজ্ঞ এই ব্রাঙ্গণপাঁণ্ডতটি যখন ভারতবষে'র 
ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হলেন, তখন উপাদান হিসেবে পুরাতন গালগল্প ও পৌরাণিক কাহনী 
ভন্ন যথার্থ তথ্য আত অল্পই পেলেন। মুসলমান যূগ ও আধ্ীনক কালের ঘটনাকে আলোচনায় 
গ্রহণ করে এই ব্রাক্গণ পাঁণ্ডত পৌরাণিক ও প্রাচীন সংস্কারের উধের্ব উঠতে পেরেছিলেন 
-এ কম প্রশংসার ব্যাপার নয়। 'হন্পুযুগের বর্ণনায় তিনি অবশ্য সংস্কৃত ভাখায় রচিত পৌরাণিক 
ট্র্যাডিশন ও লোকশ্রুতিকে পুরানো রীতি অনুযায়ী গ্রহণ ও ব্যবহার করোছিলেন, 'হন্দুযুগের 
বর্ণনায় তিনি বিরুমাদতা, ভু হার, বল্লাল সেন, লক্ষমণ সেন প্রভৃতি রাজাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, 
তার সবটাই যে ইতিহাসসম্মত- এমন কথা বলা যায় না। বল্লাল সেনের ডোমকন্যা সংগ্রহের গজ্পাঁট 
[তান সালওকারে ব্যাখ্যা করেছেন, কল্তু লক্ষণ সেনের পরাজয় সম্বন্ধে তান সম্পূর্ণ মিতবাক_ 
সম্ভবতঃ মিনহাজউদ্দিনের 'তবকৎ-ই-নাঁসরী' তখনও পাঠকসমাঞ্জে প্রচারলাভ করোন। জয়চন্দ্ 
ও পৃথবীরাজের বুত্তান্তকে তান ইতিহাসের আকারে বিবৃত না করে আখ্যানের ধারা অনুসরণ 
করেছেন। তারপর পাঠান ও মূঘলের বর্ণনাতেও তানি পৃথক ও 1বশদভাবে এই দুই জাতির 
শাসনপ্রণাল ও. ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। বাঙলার হইাতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে তান যা 
বলেছেন, তা অপ্রচর হলেও অনোতহাসিক নয় £ 

“এই বাঙ্গালাতে পূর্বে আঁদশুর রাজার বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। তারপর বল্লাল 

সেনের বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। পরে হোসেন শাহের বংশেরা এই বাঙ্গালায় বাদশাহ 
করিয়াছেন। ইহারা কেহ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন না। তারপর আকবর শাহ 
বাদশাহের আমল অবাঁধ এই বাঙ্গালা 'দল্লস্থ বাদশাহেরদের আঁধকৃত হইল এবং তদবাঁধ বাঙ্গালা 
দেশের জিন্নতুল 'বিলায়ং নাম হইল, এবং আকবর শাহ বাদশাহ বাওগালাকে এক সুবা কাঁরয়া 
তাহার সুবেদার আপন সাক্ষাৎ হইতে মোকরর করিলেন।" 

পলাশীর যুদ্ধের পর ীসরাজের পাঁরণামও খুব সংশ্েপে নিঃস্পহভাবে বাঁণতি হয়েছে £ 
“পরাঁদবস রাজমহলের নিকট পপুহুছিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথাতে নৌকা 

লাগাইয়া কিছ খাদ্যসামগ্রীর নিমিত্তে একজন চাকরকে নৌকা হইতে নামাইয়াছিলেন। তথাতে 
এক ফকীর 'ছিল। সে পূর্বে মুরশিদাবাদে একজন মর্দ আদাম ছিল। নবাব সরাজদ্দৌলা 
কোনহ অপরাধে গাধার প্রস্রাবে তাহার মোচ মুড়াইয়াছলেন। এই অপমানে সেই ব্যন্তি সর্ব- 
পাঁরত্যাগ করিয়া ফকীর হইয়া তথাতে ছিল। সেই ফকণীর নবাব সরাজদ্দৌলার চাকরকে দৌঁখয়া 
অনুসন্ধানে কিছ বুঝিয়া এ চাকরের সাঁহত কপট প্রাঁতি ব্যবহার করিয়া তাহাকে কাহল যে, 
তুম এইখানে থাক। আম বাজার হইতে সামগ্রী আনিয়া অর্ধদণ্ডের মধ্যে রুটি কারয়া দিই। 
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৫২ সমকালশন [ বৈশাখ 

নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকর তৎকালোপযুস্ত সেকথা ভাল বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। ফকার 
সামগ্রী আনিবার ছলে বাজারে আসিয়া নবাব 'সরাজদ্দৌলা যে পলাইতেছেন একথা প্রকাশ 
করিল।” 

লেখক সিরাজদ্দৌলার দুঃশীল চাঁরত্রকৈ নিন্দা করলেও একথা মুস্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন 
যে, যারা সিরাজের সঙ্গে 'নমখারাম' করোছিল, সকলেই ঈশ্বরের কাছে যথোচিত শাস্তি পেয়ে- 
ছিল। মীরণ “রাজমহল মোকামে নবাব িরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামী করার ফলস্বরূপ 

বন্্রাঘাতে মরিলেন।" মিরজাফরও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেলেন না, বিশ্বাসঘাতকতার 
ফলস্বরূপ “গলংকুষ্ঠরোগে আতিশয় ব্যামোহ পাইয়া মারিলেন।” মৃত্যুঞ্জয় লার্ড ক্লীব (ক্লাইভ), 
হেস্টিংস প্রভৃতি ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বড় সাহেবদের প্রশংসার নাট করেন নি, “নবাবেরদেরও 
ত'হারদের চাকর লোকেরদের স্বামিদ্রোহাঁদি নানাবধ পাপেতে এই হহিন্দহ্থানের 'বনাশোন্মখ 
হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে এ হিন্দবপ্থানের রক্ষার্থ” কম্পানি বাহাদুরের আগমন হয়েছে 
একথা 1তাঁন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পরেও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত আমরা সেই 
আশাবায়ুতে মনস্ধ হয়েছিলাম । 

কেরাী সাহেব সম্ভবতঃ দেশীয় ইতিহাসের বিষয়ে পৃস্তিকা লিখতে কলেজের পান্ডিত 
মহাশয়দের অনুরোধ করোছিলেন। তার ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের আগে দুখান ইতিহাসাশ্রত রূপকথা 
রচিত হয়। একটি_রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাঁদত্য চারন্র' (১৮০১), অপরাট-রাজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্চন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫), এই দুখানি পুস্তিকাতেও ইতিহাসের 
উপাদান আছে, কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহকতা নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবাল'কে অবশ্য 
পুরোপার ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কিন্তু যথার্থ ইতিহাসের চেতনা বলতে যা 
বোঝায়, তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য একমাত্র এই গ্রল্থেই আছে। প্রাচীন শিক্ষায় শাক্ষত ত্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতের লেখা ভারতের হিন্দু-মুসলমান যুগ থেকে হেস্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত সুদূর- 
িস্তারী এতিহাসক কালের বিবরণ আধুনিক পাঠকের নিকট নিশ্চয় বিশেষ কৌত্হলজনক 
মনে হবে। 

আর একটি কথা-রামরাম বসুর প্রথম গ্রন্থ প্রতাপাঁদত্য চরিন্লে আরবাঁ ও ফারসী শব্দের 
অযথা বাহুল্য ছিল, কিন্তু কেরা বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দের দৌরাত্ম্য একেবারে পছন্দ করতেন 
না। মূত্যুঞ্জয়ের ত্রাহ্মণপণ্ডিত সুলভ সংস্কৃত ভাষার প্রাত একান্ত নিষ্ঠা ছিল, তাই 'তাঁন 
ভাষায় যথাসম্ভৰ যাবানক সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা “রাজাবাল"তে 
মুসলমান শাসন বর্ণনা করার সময় তান অসংখ্য ইসলামি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কয়েকটির 
উদাহরণ : মোকরর, খেতাব, ওগয়রহ, উমদা, কয়েদ, সুবে, নেয়াবং, তজবাঁজ, তাজতন্ত, দাদি, 
ওজর, দরমাহ্, 'বিরাদর, হাবোল, চুগল, খেদমত, গুজারি, জিম্বা, কিল্লা, পেসকোস, ফতে, 
আন্দিজ, প্রভৃতি। এ সমস্ত ইসলামি শব্দের প্রতি তাঁর যে কোনরূপ শুচিবাতিক ছিল না এই 
জন্য তান আমাদের শ্রদ্ধারযোগ্য। 

॥ “বেদান্তচন্দ্রিকা” ॥ ১৮১৭ সালে নাম গোপন করে মৃত্যুঞ্জয় এই প্রাতবাদ পুস্তিকা রচনা 
করেন রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫ ) প্রকাশের প্রায় দুবছর পরে। 
'হন্দু পৌরাণিক ধর্মকে শাস্মসম্মত বলে এবং বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঞ্গে বেদান্তের 
অবিরোধী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তান ইংরেজী অনুবাদসহ এই প্যাস্তিকা প্রকাশ করেন। বলাই 
বাহুল্য ইংরেজী অনুবাদ তাঁর নয়। মুত গ্রন্থে কোন বাংলা আখ্যাপন্র ছিল না। “4১0 40010% 
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পুস্তকাটি প্রকাশিত হয়। গ্রল্থ শেষে 'ইতি বেদান্ত চন্দ্রিকা সমাপ্তা' এই উল্লেখ আছে বলে 
পুস্তিকা 'বেদান্তচন্দ্রিকা নামে পারচিত হয়েছে। ১৮১৯-২০ সালে কলকাতা স্কুল ব্দক 
সোসাইটির তাঁলকায় এই পীস্তকার বিবরণ এইভাবে উল্লীখত হয়েছে ঃ 
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এই গ্রন্থটির নাম যে 'বেদান্তচান্দ্রিকা" রচনাকার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার এবং রামমোহনের একে*শবর- 
বাদী 'বেদান্ত গ্রন্থ ও “বেদান্তসারেরর প্রাতবাদকল্পে এ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়োছিল, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। ১৮৪৫ সালের জুলাই মাসে 'ক্যালকাটা 'রাঁভউ'-তে বেদান্তিজম্ হোয়াট, 
ইজ ইট্? নামে একটি প্রবদ্ধ প্রকাঁশত হয়োছিল। তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল 
এবং এই পদাস্তকাকে 'বেদান্তচান্দ্রকা' বলা হয়েছে। রামমোহন এই পুস্তিকার 
প্রতিবাদে ১৮১৭ সালের মে মাসে 'ভট্রাচার্যের সাঁহত বিচার" পহস্তকায় মৃত্যুঞ্জয়ের রাজকম' 
করার জন্য তাঁকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে লেখেন, “আপাঁন রাজসংক্লান্ত কর্ম ত্যাগ কেন না করেন : 
যাঁহাদের রাজসংক্রা্ত কর্ম নাই, তাঁহাদের কি দিনপাত হয় না?" তখন মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম 
কোর্টের জজপণ্ডিত। রামমোহন ছদ্মবেশী লেখককে ধরে ফেলেছেন- এই ব্যঙ্গের তাই হচ্ছে 
তাৎপর্য। সে যুগে সকলেই 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ছদ্মবেশী লেখককে চিনতেন। 

১৮১৫ সালে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ" প্রকাঁশত হয়। “বেদান্ত সত্রের ব্যাখ্যাই এর 
মূল অবলম্বন। এই একই বংসরে রামমোহন আরও সংক্ষেপে 'বেদান্ত সার প্রকাশ করে 
একেশ*বর-প্রাতপাদক বেদান্ততত্্ ব্যাখ্যা করেন। শ্রাতির “আয্তমৈ বেদং নিত্যদোপাসনং স্যাং নান্যং 
[কা সমূপাসত ধাঁরঃ”_ এই উন্তি অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন-“এই যে আত্মা, 
কেবল তাহার উপাসনা করিবেক। কোন অন্য বস্তুর উপাসনা জ্ঞানবান লোকের কত না হয়" 
('বেদান্তসার')। দখা গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রচলিত হিন্দ; সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করে 
মৃত্যুঞ্জয় এই 'বেদান্ত চান্দ্রিকা' প্রচার করেন। এতে কিন্তু তান বেদান্তের রন্ষোপাসনাকে 
অস্বীকার করেন নি, আবার অধিকারীভেদে সগ্ণ সোপাঁধক ব্রন্ষের পৌরাণক দেবতত্বকেও 
স্বীকৃতি দিয়েছেন। রামমোহন ও মত্যু্জয়-উভয়ের য্যান্তই প্রীণধানযোগ্য। তবে মৃত্যুঞ্জয় 
ভাষার মধ্যে অনেক সময় শিল্টাচার-বিরোধী শাণিত ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মনে 
হয়োছল যে, রামমোহনের মতো “অগ্রাহ্যনামা রাগান্ধ তত্তৃজ্ঞানি-মানিরদের" হাটের মধ্যে ব্ন্ষজ্ঞান 
[বিতরণ আতিশয় অকর্তব্, তাই সমাজ, সম্প্রদায় ও আনুচ্ঠাঁনক সদাচারের পক্ষ থেকে তিনি 
রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যাকে নানা ভাবে আক্রমণ করোছলেন। ভাষাতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত 
আন্বীক্ষিকী বাগাঁবন্যাসের রীতি অবলন্বিত হলেও, বহুস্থলে সরস পাঁরহাস (একটু স্থূল 
হওয়া সত্তেও) বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। বেদান্ত আলোচনায় লঘু হাস্যপারহাস আমদানি 
করায় রামমোহন যথার্থ বলোছলেন, “পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধূ-ভাষা এবং দুর্বাক্য কথন 
সর্বথা অযস্ত হয়।” শাস্তালোচনায় লঘু রসের আমদানি ওঁচত্যের হানি করে কনা এ বিষয়ে 
বিতকেরি অবতারণা না করেও বলা যায় যে, মততযুঞ্জয়ের এই প্ীষ্তকার অনেক স্থলে উতরোল 
হাস্যপারহাস আছে, ভাষার মধ্যে তরল সহজবোধ্যতা আছে-যাঁদও মাঝে মাঝে তিনি সংস্কৃত 
ধরণের বাগ্াবন্যাস ক'রে ভাষাকে একট; স্থাবর করে ফেলেছেন। “অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়' 
অ*বচিকিংসার নিয়ম মানুষের চিকিৎসায় প্রয়োগজনিত হাস্যকর বিভ্রান্তি প্রভাতি ছোট ছোট 
আখ্যাঁয়কায় 'তাঁন স্থুল হাস্যপাঁরহাসের সাহায্যে রামমোহনের মতামত নস্যাং করবার চেষ্টা 
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করেছিলেন। এতে রামমোহন ক্ষুব্ধ হয়োছলেন। ক্ষোভ এই জন্য যে, শাস্ত্ালোচনায় দর্বাকা 
প্রয়োগ কুর;চির পরিচায়ক । আধুনিক কালের কোন কোন লেখক রামমোহনের পথ অবলম্বন 
ক'রে মৃত্যু্য়ের রচির নিন্দা করেছেন।8৪ একথা অবশ্য যথার্থ। কিন্তু মৃত্যুপ্য়ের ভাষারীতি 
যে রামমোহনের গ্রন্থ দুখানির ভাষার চেয়ে কোন কোন দিক থেকে অধিকতর সহখপাঠ্য, তা অবশ্য 
স্বীকার করতে হবে। ূ 

“এ বিদ্যা প্রথমত নারায়ণ সূর্যদেবকে উপদেশ করিয়াছলেন, সূর্য মনকে, মনু ইক্ষৰাকু 
রাজাকে উপদেশ কারয়াছিলেন। এতদ্রপ গুরশিষ্য পরম্পরা ক্রমাগত এঁ অধ্যাত্মবিদ্যা মনমষ্য- 
লোকে পূর্বে প্রচালত ছিলেন। মধ্যে কিছুকাল কর্মকাণ্ড বাহুল্য হওয়াতে প্রায় লুপ্ত 
হইয়াছিল। পরে অষ্টাবংশাঁতিতম কাঁলযুগারম্ভে কৃষ্ণরূপী এ পরমেশ্বর অর্জুনকে উপদেশ 
কারয়াছিলেন।” 

মৃত্যুঞ্জয়ের এ ভাষা আতি সহজ, সাবলীল গতি, এবং অবাধিত-অন্বয়ী। অবশ্য 
এই পুস্তিকার উপসংহারে দেশভাষায় মোক্ষ বিদ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে তান যা বলেছেন, তা 
নিশ্চয় অধূনিক পাঠকের মনঃপৃত হবে না: 

“আর যেমন মাঁণ পথে-ঘাটে পাঁড়য়া থাকে না, কিন্তু তৎপরাঁক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে 
অতি যত্ে দ্ঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন, তেমনি শাম্্র-ীসদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকক ভাষাতে থাকে 
না, কিন্তু সপরু বদরী-ফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে । আরো যেমন রুপালঙ্কারবতী 
সাধবী স্লীর হূদয়ার্থ বোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মূখ 
হন, তেমনি সালউ-কারা শাস্ত্ার্থবতী সাধুভাষার হদয়ার্থবোদ্ধা সংপুরুষেরা নগনা উচ্ছ্ঙ্খলা 
লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রতেই পরাউ্মূখ হন।" 

অবশ্য কৌতুকের 'বিষয়, মৃত্যুঞ্জয়ের এই "নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকক-ভাষা" 'বেদান্ত- 

চন্দ্রিকা' আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮০২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাত্রশ 1সংহাসনে'ও 
রহ্মতত্তব ব্যাখ্যায় ৫ এই 'লৌকিক ভাষাই গৃহীত হয়ৌোছল। সেকালের শাস্্যাজী ব্রাহ্মণ- 
পাণ্ডিতের মতো বোধহয় তিনি মনে করতেন, মোক্ষাবিদ্যা ও তত্ৃজ্ঞানানুশশীলনে আঁধকারাী ভেদ 
আছে, অদীক্ষিত ও অনাঁধকারীর 'নকটে এই বেদগহ্য তত্বকথা সর্বথা গোপ্য। রামমোহন বাংলা 
ভাষায় তার অবতারণা ক'রে “হাটের মধ্যে রহ্ষজ্ঞান” বিতরণ করছেন দেখে তিনি নিরাতিশয় ক্ষুব্ধ 
হয়োছিলেন_তাই এই উগ্র অশোভন আক্রমণ । 

॥ গ্রবোধ চীন্দ্রিকা ॥ মৃত্যু্জয়ের রচনাশান্তি ও সাহতাবোধের সর্পশ্রেম্ঠ উদাহরণ এই 'প্রবোধ- 
চন্দ্রিকা'। তাঁর অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা অল্পকালের মধ্যে লোকচক্ষু থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে 
গেলেও এই গ্রন্থাট দীর্ঘকাল প্রচালত ছিল। কিছুকাল কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঠা- 
তালিকাভুন্ত থাকার জন্য এর গৌরব ও প্রচার বাদ্ধি পেয়েছিল। সর্বোপার এর ভূমিকায় 
মার্শম্যান যেরকম স্তুতিবাদ করেছিলেন, এ পর্যন্ত কোন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রীতকালের কোন গ্রন্থ 
সম্বন্ধে সে রকম নিলা প্রশংসাবাণী ব্যবহার করেন.নি। কিন্তু পরের যুগে অনেকেই 

মৃত্যুঞ্জয়কে অতান্ত নিন্দা করেছেন শুধু এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ উদ্ধার ক'রে। বাস্তবিক 
মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞান, বিদ্যা, রসবোধ, মৌলিক "চিন্তা, ভাষা-সাহতা-নীতি-ন্যায়-ব্যবহার দর্শন এবং 

৪. ডঃ সুশীল কমার দে-র মত--10 15108110005 ৪ ৫5010121016 1006 01 %1016100 8110 1967501181 
121100117, (15 ০0016 13016911146 10 010 1901] ০610101%) 0. 203, 101 11016). 

&* মৃত্যুঞ্জয় গ্রল্থাবলী- ব্রজেন্দ্, পঃ ৪৭-৪৮। 



১৩৬৯] বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালত্কার ৫৫ 

সর্বোপরি পাঁরহাসরাঁসকতা বিচার করলে প্রবোধ চন্দিকা'কে বিদ্যাসাগরের পূর্বে রচিত গদ্য 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে । এমন কি এর রচনাসমহৎকর্ষ রামমোহনকেও, ম্লান 
করে দেবে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মার্শম্যান বলেছিলেন, “70 13615011 ৮110 021) ৫010- 
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00151001 1)1115011 117১661 01 1116 191117001, 

একথা আদৌ অতিশয়োন্তি নয়। মৃত্যুঞ্জয় অসাধারণ পাশ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের আশ্চর্য নিপুণতার 
পাঁরচয় 'দিয়েছেন। নানা স্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মৃত্যুঞ্জয় ৪ স্তবকে এবং ২১ 

কুসূমে (অধ্যায়) এই বিরাট গ্রল্থ রচনা করেন। ১৮১৩ সালের দিকে বোধহয় “প্রবোধচান্দ্রিকা' 
সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৮৩৩ সালে শ্রীরামপুর মিশন যন্দে মু্রুত হয়। 
তারপর নানা সময়ে এ গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছিল। হিতোপদেশ-পণ্চতল্ত্ের আদর্শে 
এ গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে_বিক্মাদিত্যের পুত্র রাজা বৈজপাল তাঁর চণ্চলমতি পত্র শ্রীধরাধরের 
শিক্ষার জন্য আচার্য প্রভাকর নামে এক পরম পশ্ডিত শিক্ষককে নিযুস্ত করেন। প্রভাকর ছাত্রকে 
স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। সেই অধ্যাপনার বিষয় বর্ণনাই এই গ্রন্থের 
প্রধান কলেবর। বর্ণ, ভাষা, গদ্য, কাব্যের স্বরূপ, বাক্যের লক্ষণ, নানা হিতকর নাঁতিকথা, খল- 
চান, দুশ্চারন্র, স্ত্রীচরিত্র, বেণরাজার কাহিনী নানা শ্রেণীউপশ্রেণী ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি 

ইত্যাদি নানা বিষয় এতে সাঁবস্তারে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখক নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে 
এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছান্রদের পাঠনা। 
1বদেশীদের কৌতূহল আকৃষ্ট হতে পারে, মত্যঞ্জয় সেই রকম বিষয়ের অবতারণা করে- 
ছিলেন। প্রয়োজন স্থলে তিনি সংস্কৃত শ্লোকাঁদর অনুবাদ করে 'দয়েছেন, কোথাও-বা পূরাতন 
বর্ণনায় আধুনিক বাস্তব দৃশ্য যোগ করে 'দিয়েছেন। এতে অক্ষর, ভাষা ও বাক্যের বৈয়াকরণ ও 
দার্শনক আলোচনা আছে প্রচুর, সে যুগের “অভিনব যুবক সাহেবজাত” 'সাঁভলিয়ানদের কেমন 
লাগত জানিনা, কিন্তু এ যুগের সাধারণ পাঠকের কাছে এ অত্যন্ত নীরস ও অগ্রাসাঁঞ্গক মনে 
হবে। নায়, নীতিকথা. বেদান্ত ও অলঙকার-এগাঁলর প্রাতি মৃত্যুঞ্জয়ের অতান্ত আকর্ষণ ছিল, 
এই সমস্ত রচনায় তার প্রকুষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য তিনি আধুনিক ধরণের পণ্ডিত ছিলেন 
না. সৃতরাং এর মধ্যে রীতিমতো বিশৃঙ্খলা রয়েছে। অন্ততঃ প্রথম “্তবকে'র পাঁচটি 'কুসূম' 
সাধারণ পাঠকের কাছে কিছ চিত্তবিক্ষেপজনক মনে হতে পারে । বিশেষতঃ গা? 06 (০001021 
(01 [11104011107] 19717101751] 0), ৩0 অমযাশ্1]৫ 2৯৯0116৭01000]10 ৭10০5 210 

121100 (016.৬ একথা অযৌন্তক নয়। তবে একথাও স্মরণীয় যে “টেকনিক্যাল' ও পাঁরিভাঁষক 
ব্যাপার সাধারণের কাছে দুর্হ ও শৃহ্ক মুনে হবেই । যেখানে মৃত্ত্ঞ্জয় ন্যায়শাস্ত্র এবং শব্দের আভিধা- 
লক্ষণা-ব্যঞ্রনা-স্ফোট প্রভাতি বৈয়াকরণ তত্ব আলোচনা করেছেন, তা সাধারণ কেন. পাঁণ্ডত লোকের 

কাছেও দুরৃহ মনে হবে। অবশা এমন কতকগুলি আখ্যান ও নীতির গল্প সংযোজত হয়েছে, 
যাতে সকলেরই প্রীতি সণ্টারত হবে-যেমন, অন্ধগোলাঙ্গুল নায়, লাজাবন্ধ ন্যায়, কোচবিহারের 
শরুমর্দন রাজার গঞ্প, কাশ্মীর তৃরঙ্গিনীর কাঁহনী, কালিদাস ও ভোজরাজের উপাখ্যান, অষ্টব 
মুনির গল্প, ঘতভোজনে অন্ধ ব্রাহ্মণের দগণতর গল্প.-এবং আরও অনেক গলপ । এই গল্প- 
গুলিতে তান সরস পাঁরহাস-কৌতক ও বিচক্ষণ অভিজ্ঞতার পাঁরচয় 'দয়েছেন। প্রাচীন সংস্কৃত 

৬. টা, 76701. 21 22. 



৫৬ সমকালশন [ বৈশাখ 

নীতিকাহনীর আদর্শে তান এই আখ্যান গলর পারকল্পনা করেছিলেন। নাটকীয়তা, সরস 
পারহাস, বাস্তবতা প্রভীতি বিচার করলে এই গল্পগূলি এখনও আঁতিশয় রমণীয় ও কৌতূহল- 
জনক মনে হবে। এক কৃষক ধূর্ত শিয়ালকে জব্দ করতে গিয়ে কীভাবে বিড়ম্বনার মধ্যে 
পড়েছিল, তার সরস আখ্যান (তৃতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুম) লেখক চমংকার সহজ ভাষায় বর্ণনা 
করেছেন। ধূর্তশরোমণি শিয়াল কষকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। 
তার পরের কাহনী-_ 

“চাষা বাপরে ২, মলামরে ২, ওলো মাগি, দৌড়লো ২, চক্ষু গেল ২, এই শব্দ 
উচ্চৈঃস্বরে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয় মর্দন করিতে ২ শৃগাল অমনি ঝটিতি 
ধড়পড় কারয়া উঠিয়া চাষার পাচায় এক কামড় দিয়া এবং চখে ধূলা দিয়া চলিয়া গেল। 
চাষা হাবা হইয়া ইস: উস্ কারতে থাঁকিল”"। এর কৌতুকরস স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাঁবক, যাঁদও 
আধুনিক রুচির কাছে কিছ] গ্রাম্য মনে হবে। এই 'ভালগারিটি' সম্বন্ধে মার্শম্যান যথার্থ মন্তব্য 
করেছেন, 4016 ৮0150116 01 1010, 00আেতাও 10 1005 01001102110) 160600160 1১) 1015 

৮০ 01017101101 11011011.” কিংবা সেই 'দশম ন্যায়-এর গঞ্পাট। দশজন লোক নদী পার 

হচ্ছিল, পার হয়ে গুণাঁতি করতে গিয়ে প্রত্যেকেই নিজেকে বাদ গুণতে লাগল, ফলে প্রত্যেকেই 
দশজনের স্থলে ন'জনকে গুণে পেল। তারা প্রত্যেকেই মনে করল, আর একজন নিশ্চয় খোয়া 
গেছে। 

অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগিল, ওহে দশম, কোথা আছ, 
শীঘ্র আইস। আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতোঁছি। তোমাকে পাইলে 
সুখী হই। অতএব যেথা থাক শীঘ্র আইস ।' 
কিন্তু দশম ব্যান্তর সাড়া পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তারা প্রত্যেকেই আত্মাবস্মৃতির বশে 

নিজেকে বাদ দিয়ে গুণেছে। তখন তারা এই সিদ্ধান্ত করল : 
বুঝ আমারদের সঙ্গে পারহাস করিয়া এই বনে লূকাইয়া আছে। চল, সকলে 
বনের মধ্যে গিয়া তত্ব কারি। শ্যালা বড় দুষ্ট। যাঁদ পাই তাহার বাপের বিয়া 
দেখাইব। 

লেখক একটা গুঢ় তত্বকথাই বলতে চেয়েছেন- মানুষ কতটা আত্মবিস্মৃত যে, সে জগং- 
ব্যাপারে নিজেকেও ভূলে বসে থাকে, বোধহয় এই রকম একটা তত্তুবাদ এই ন্যায়ের ফাঁক'র 
উদ্দেশ্য। কিন্তু লেখার সরসতার ফলে গম্ভর তত্বকথাও কৌতুকরসে চণ্চল হয়ে উঠেছে। 

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরী তি 
বাংলা গদ্য ভাষার 'ববর্তন লক্ষ্য করলে এ সম্পর্কে আর কোনই সন্দেহ থাকবে না যে, 
মত্যু্জয়ই প্রথম গদ্যাশজ্পী। কিন্তু দীর্ঘাদন ধরে আমাদের এমন একটা কুসংস্কার জন্মে গেছে, 
যে, এই 'ভাষাচতুর' গদ্যশিল্পীকে দূর্বোধ্য ভাষার লেখক.বলে অনর্থক তাঁর পারবাদ করে এসেছি। 
মার্শম্যান তাঁর গদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, “75 10105101760 170 921791011 
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একথা অনেকের কাছেই অত্যান্ত মনে হয়োছল। কের ও মার্শম্যান মৃত্যুগ্জয়ের কাছে বাধ্য 
ছাত্রের মতো ভাষা শিক্ষা করোছিলেন। অনেকে ভাববেন- এই প্রশংসাবাণী বোধহয় সেই 
কৃতন্ঞতাপ্রসত। এই ভ্রান্ত ধারণার বশে রামগতি ন্যায়রত্, দীনেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্্শ_ 



১৩৬৯] বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালগকার ৫৭ 

সকলেই মূত্যুপ্জয়ের ভাষার ভাট ধরেছেন। রামগাঁত নিজে একজন সংস্কৃত-ব্যবসায়ী হয়ে 
মৃত্যুপ্জয় সম্বন্ধে এ মন্তব্য করতে বিরত হন নি, 'শতাঁন যে সময়ের লোক, এবং যেরুপ শিক্ষিত 
লোক, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে উহা অপেক্ষা প্রার্জলতর ভাষা বাহর্গত হইবে, এরূপ আশা 
করা একপ্রকার অসঙ্গত।" এদের আক্মণের লক্ষ্য হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র একটি 

বাক্য “কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া 
আসতৈছে।" এই কিম্ভুতকিমাকার গদ্যপধীন্তটি শুধু দুরূহ নয়, হাস্যকরও বটে। কিন্তু 
এট মতত্যুপ্জয়ের মৌলিক রচনা নয়। তিনি “মধ্যম প্রাণাক্ষরবহুলা বাণন'র দ্টান্ত দিতে গিয়ে 
এ1৯ রচনা করেছিলেন। উপরন্তু এটি তাঁর নিজস্ব রচনা নয়, দণ্ডীর 'কাব্যাদশের একা 
পংন্তর অনুবাদ ৪ কোকিলকলালাপবাচালো মামোতি মলয়ানিলঃ। 

উচ্ছবলচ্ছ নকরাতাচ্ছানর্ঝরাম্ভঃ কণোঞ্ধতঃ ॥ 
অনূুবাদটি সুখপাঠ্য হয়াঁন, তা অবশ্য স্বীকার্য। লেখক ব্যাকরণ ও শব্দ শাসন আলোচনা করতে 
[গয়ে এই রকম নানা দ্টান্ত দয়েছেন। যেমন অন্পপ্রাণাক্ষর শ্লিন্ট বাক্যের দৃ্টাল্ত__ 
“ভ্রমদ্দ্রমরালাঙগত মালঙ মালা লোলালিকুলকালত তা?" অপ্রাসদ্ধ অপবাক্য-“অনর্জুনাব্জল্মে 

সদক্ষাঞ্ বলক্ষগুতে লক্ষযীকার :" বিশেষণযুন্ত উদার বাকা-নীলোৎপল ক্লাঁড়াসরোরূহ 
হেমাঙ্গ পীনপয়োধর-সুধাংশুমূখী মদঘর্ণিতলোচনা মদনমদালসবিলাসিনন স্তনভরনমিতাঙ্গী 
গুরুনিতম্নভারমল্থরা মলয়নন্দনগম্ধবাহ কোকিলকলকৃজিত বসন্ত রভীকৃত 
[দঙমুখ ।” বলা বাহুল্য মৃত্যুঞ্জয় নানা রকম বাকরীতি দ্টান্ত হিসেবেই উদ্ধৃত করেছেন। 
তাই দুরূহ-অন্বয়, পদবন্ধহশীন অসমপ্জস বাংলা গদ্য নার পুরোপনার দোষটা মৃত্যুঞ্জয়ের সকব্ধে 

আরোপ করা যায় না। আমাদের তো মনে হয়, শত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যরশীত সম্বন্ধে রীতমতো 
চিন্তা করেছিলেন, নানা ধরণের বাক্রশীতি নিয়ে বিচন্র পরীক্ষা করোছিলেন। ঠিক এই রকম 
রীঁতিসচেতন গদ্য লেখবার কোন চেষ্টা রামমোহনের রচনায় দেখা যায় না, বিদ্যাসাগরের পূর্বে 
প্রায় কারো ভাষাতেই এ ধরণের বোঁচন্রা ফূটে ওঠোঁন। 

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতিকে মোটামুঁ কয়েকাট বিশেষ শ্রেণীতে ন্যস্ত করা যেতে পারে। 
(১). বিশুদ্ধ সংস্কৃতগন্ধী বাকবরীতি, বিন্াসপদ্ধতি ও অন্বয়, (২) সাধু, পরিচ্ছন্ন ও বিবৃঁতি- 
ধম গদা (৩). চলিত, বাস্তব ও নাটকীয় সংলাপপদ্ধাতি। 

ংস্কৃত ঘেত্যা বাকরীতি"॥ সংস্কৃত ভাষা, সাহিতা, অলঙ্কার ও দর্শনে পরম পারঙ্গম 
মৃতীঞ্জয়ের কিছু কিছু রচনায় ও বাকরাততে সংস্কৃত গদোর বন্যাসপদ্ধাতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করা যাবে। শব্দযোজনা, পদান্বয়, সমাসসান্ধির দ্বারা সংহত বাক্যাংশ, পুরাতন ধরণের শব্দ- 
প্রয়োগ, শন্দের অভিধেয়ার্থকে ছেড়ে আন্বিভার্থের দিকে আধকতর আকর্ষণ প্রভাতি বোৌশন্ট্য 
এই রীতির লক্ষণ। একটি দৃণ্টান্ত নেওয়া যাক : 

যেমন এক মহাপটের একদেশেতে ঘাঁট্ত মসীলিখিত বর্ণাপৃরিতাবস্থাত্রয়ে 
এ এক মহাপটের স্ত্রীপুর্ষাদি বিচিত্র নানাকারতা প্রাপ্ত হয়। ও এ অব- 
স্থান্রয় লোছে, শুদ্ধৈকমহাপটস্বর্পাবস্থান হয়। তল্যায় এক ভমরন্ষের 
একদেশে ঘটজনানুকৃূল মাত্তকাচৈন্ণ্য-শান্তর ন্যায় স্বশান্ত ও সক্ষন় 
তৎকার্য ও স্থূল তৎকার্য সাকল্যরূপ শীন্রতয় সম্বন্ধকৃতাবস্থান্য় ভেদে 
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৫৮ স্গমকালান [ বৈশাখ 

মহাপটস্থলাভিধিন্ত এ এক 'নার্বশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও হিরণগর্্ভ ও 
বিরাট ও তদন্তর্গত ব্রহ্ষমাঁদ দ:গাঁদ নানা দেবদেবী ও আর আর চরাচর 
জগদাকারে পরিদশ্যমান হন। (বেদান্ত চীন্দ্রকা ) 

আর একটি দৃষ্টান্ত 

অতএব অস্মাঁদ ভাষা চতুর্বহর্পে প্রবর্তমানভাষাত্বহেতুক পূর্বোন্তর্রম 

হট্রস্থ পুরুষভাষার ন্যায় ইত্যনূমানে সকল মানষভাষার চতুর্বহরুপত্ব 
নিশ্চয় হয়। তবে যে অস্মাদাদ ভাষার যুগপৎ বৈখরারুপতামান্ন 
প্রতীতি, সে উচ্চারণ ক্রিয়ার আঁতশ'প্রতা প্রয্ন্ত উপর্যধোভাবাবাস্থিত 
কোমলতর বহৃল কমলাদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত।  ('প্রবোধচান্দ্রকা') 

এখানে বাক্যগঠন দীর্ঘ, সমাসসম্ধি অনাবশ্যক, শব্দযোজনায় সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের 
পাণ্ডিত্য আতিপ্রকটিত-বাংলা ভাষায় এ রীতি অনভ্যস্ত ও অস্বাভাবক। মৃত্যুঞ্জয় নানা রকম 
নীতির বাবহার জানতেন, নানা পরীক্ষাও করোছলেন। কিন্তু এই দুরূহ সংস্কৃতগন্ধ বাকরীতি 
ষে বাংলা ভাষায় চলতে পারে না, এ বিষয়ে তান যথেষ্ট অবাহত ছিলেন না। কেননা পাঁরণত ও 
পরবতার্ট রচনাতেও তান এই উৎকট রাঁতি পারত্যাগ করতে পারেন নি। অবশ্য এর জড়তা ও 
দুরূহ শন্দবিন্যাস নিশ্চয়ই আপাত্তকর। তবে দেড়শ বছর আগে এ ভাষা একজন সেকেলে 
ব্রাহ্মণপাণ্ডতের লেখনী থেকে বোরয়োছিল, এজন্য [তান সহানুভূতির সঙ্গে 'বচার্য। কিন্তু 
এখনও কি আমরা ভাষাগত দুর্হতার প্রলোভন ছাড়তে পেরেছি? আজকাল নবীন লেখক- 
সম্প্রদায় যেরকম জাটল-কুটিল-বাক্য ও, শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, (তাতে মনে হয়--'পরা" 'পশ্যন্তি' 
'মধ্যমা' ও 'বৈখরী' বাকরীতির মধ্যে অধুনাতন কোন কোন লেখক শেষোন্ত ?বৈখর+' রীতিকে 
নহানন্দে শিরধার্য করেছেন। সাম্প্রতিক গদ্য রচনার একটু নমুনা দেওয়া যাক £ 

“প্রতিপক্ষের অনুপাস্থাতিতে সম্প্রীতি তারুণ্যের উন্মাদনা বিবশ আনিকেত; উন্মান্তর 
প্রত্যক্ষ উপায় যেহেতু অবর্তমান, বাধ্যভ অবদমন কখনো বৰকৃত আপজাত্যে চীৎকৃত কখনো 
অসহায় নিরৃদ্বেগে তমসালীন স্ফুরিত বিষাদ। সামাঁজক সাস্থিতি তারুণ্যের স্বভাবী 
বিদ্রোহের স্বপ্নকে প্রতিহত করে এবং অধুনা সমাজ যেহেতু ক্লম-অপসয্লমান জরাগ্রস্ত পরিশ্রম 
যৌরনের সফল প্রয়াস, প্রকল্পনা বিদ্যাতি বিরোধের অপনয়নে নিঃসঙ্গ পর্বতের সামর্থা অথবা 
পহীর্হের শাব্দত একাকী ।” € "সম্প্রীতি, ১ম বর্ষ, ২য় সংকলন, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮) 

এর পাশে মৃত্যুঞ্জয়ের 'অস্মদাঁদ' নিতান্তই হামাগুড়ি- দেওয়া অপোগণ্ড বলে মনে হবে। 
যাইহোক সংস্কৃতগন্ধন বাকরীতিই যাঁদ মতত্যুঞ্জয়ের একমাত্র ভাষা হত, ভাহলে তাঁকে আমরা সহজেই 
[বস্নৃতির [তিঘিরগভে চিরনির্বাসন দিতে পারভাম। এ রকম কৃন্রিম ভাষা ছেড়ে দিলেও, তাঁর 
পরিচ্ছলা সাধুভাষা বাস্তবিক প্রশংসারযোগ্য। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর মন্তবাটি সুচিন্তিত ও 
যান্ড গ্রাহ্-“ফলতঃ এ সকল তক্ণালঙকার ।বদ্যালঙকার) মহাশয়ের নিজের রচনা নহে । দন্ডর 
কাবাদশ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদকে ছন্দমুন্ত এবং বিভন্তিচ্যত কারয়া তকালঙ্কার 
(বিদ্যালঙ্কার) মহাশয় এই কিম্ভুতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি কাঁরয়াছেন।'...নিজে কখনই এরুপ 
রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত কারলে তাহা যে বাঙ্গালা 
গো পারণত হয়, এরুপ ধারণা যে তাহার মনে ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেন-না, 
তান একাদকে যেমন সাধূভাযার আঁদ লেখক-অপর দিকেও তান তেমান চলতি ভাষারও 
মাদর্শ |” 

1“ সহৃঙ্গ সাধুভডাধা ॥৮ ঘতাপ্ধায়ের যথার্খ ভাষা হচ্ছে স্বাভাবিক সাগু নাগলা গদ্য । যে রীতিটি 



১৩৬৯] বাংলা গদ্যে মৃতুযুঞ্জয় 'বিদ্যালঙকার ৫৯ 

বিদ্যাসাগরের হাতে পূর্ণপরিণাতি লাভ করেছে, এতাদন ধরে যে ভাঘাতে বাঙালীর গাবন, 
মনন ও সাধনা ধার গাঁওতে বয়ে চলেছে, মৃত্যুঞ্জয় সেই সাধুভাষাকেই ঘথার্থতঃ প্রথম সার্থক- 
ভাবে ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর প্রাচীন সাহতা, মুখের বাক্রীতি ও 
প:থিপন্রে যে ধরণের সাধুভাষা পাশ্চমবঙ্গীয় বাচনভঙ্গীর ওপর প্রাতান্তত হরেছে, মৃত্যুঞ্জয় 

তার প্রথম আকার অবধারণ করেন। একটি দষ্টান্ত : 
এক দিবস মান্দ্িগণেরা চিন্তিত হইয়া বাঁসয়া আছেন। ইত্যবসরে স্ত্রীবক্রমাদিত্য 
অন্য বেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রা হইলেন ও, মন্দীদিগকে কাহলেন, 
এ রাজ্য অরাজক কেন? মন্ত্রীরা কাহলেন, রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন; আশরা 
রাজ্যরক্ষার কারণ যখন বাহাকে রাজা কার, রান্র হইলে তাহাকে আগ্নবেভাল 
নম্ট করেন। ('বান্রশ 1সংহাসন') 

এই হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের যথার্থ আপন ভাবা । তাঁর অধিকাংশ রচনাই এই ধরণের পারিমিত বাকা 
গ্রহণ করেছে, পরবতকালে এই সাধূরীত বাঙলাদেশের একমাএ সাহত্যের ভাষারূপে স্বীকাতি 
লাভ করেছে। সাধু-গদ্যের প্রাতিদ্বন্থ্ী চালিত ভাষার শান্তসাম্ণ বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, 

[কণ্তু উানশ শতকের গোড়া থেকে বিশ শ৩কের মধ্যভাগ- প্রায় দেড়শ বছর ধরে এই সাধূরণাতিই 
বাঙলার সর্ব ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জর এই রাাঁতাঁটকে 1বশেষভানে অনশটীলন ও 
ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর 'রাজাবাল' ও 'বান্রশ িংহাসনে'র মূল কাঠামে। এই বীঙকেই 
অনুসরণ করেছে। হতোপদেশে'র ভাবা অবশ্য কিপিং গুরুভার এবং 'বেদান ভচান্দ্রকাপ ভাথায় 
শাস্তবাক্যানূুসরণের চি আছে। কিন্তু 'প্রবোধচান্দ্রকায়' 1তাঁন নানা রকম রখাতর ব্যবহার 
করেছেন। তাঁর হাল্কা চালের সংলাপী ধরণের সাধু-রীতিও অতীব উপভোগ) : 

অনন্তর বশ্ববণ্ণক কাঁহল, ভাই, তোমার মাম কি; সে কাঁহল, আমার শাম 
[বশ্বডণ্ড। ইহা শ্রবণমাত্র হা হা ঝাঁরয়া হাসিয়া বি্ববণক কাঁহণ, তবে তো 
তুমি আমার মিতা হইলে । ইহা শানয়া ?িব*বভণ্ড কাঁহল, তোমার ক এই 
নাম? ইহাতে সে কাহল, না ভাই, আমার নাম বিম্ববণ9ক। দোহার নাম 
শব্দত; সমান না হউক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজ অবাধ আমাদে 

বন্ধদ্ভা হইল। ('প্রবোধচাঞ্্বন' ) 
এখানে লক্গণীয় ভাষার ঠা্াঁটি মোট্ামাট সাধূভাবার অনুরূপ হলেও চলা ইডয়ম ও বাক- 
রীতি ভাষাকে নাটকীয় ও আখ্যানধমৰণ করে তুলেছে। বস্তুওঃ নাটকীয় সংল।প, বাস্তব চরিত্র- 
চিত্র, একট; স্থূল ধরণের পাঁরহাস- এবং সর্বোপার ক্পনার বস্তুতদেকাত্ম ভাব (৫7110001118) 
'বাঁচত্র আকার ধারণ করেছে। 

॥ “চলিত রীতি” ॥ মৃত্যু্জয়ের মতো সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীনপল্খ পাণ্ডত মাঝে মাঝে অ৩)৩ 
চলিত গ্রাম্য বাস্তবধর্মীঁ নাটকীয় সংলাপের মতো যে সমস্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন, তার জন্য 
তান অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য। অবশ্য তাঁর ভাষাভাঁঙ্মা মাঝে মাঝে আঁতমান্্রায় বাস্তব- 
রীঁতিকে অনুসরণ করেছে বলে আধ্নককালের পাঠক ভাতে কিং বিব্রত বোধ করতে পারেন। 
তাঁর মতো পাণ্ডত ও ভূয়োদশা ব্যান্তর মনেও একটি কৌতুকপূর্ণ লবুচপল মানুষ মাঝে মাঝে 
আবির্ভূীত হত। তখন তান রুচির শুচিতা ভুলে, নিজ পদমর্যাদা বিসজন 'দয়ে অট্রহাসোর 
কলরোলে মেতে উঠতেন। এ সেই উনিশশতকী 'হউমার, যা রুচির শালীনতা. সামাঁজকতা 
ও ভব্যতার বড় একটা পরোয়া করত না। তাঁর এই ধরণের পাঁরহাস ও কৌতুকরস আধুনিক 
রুচিকে আঘাত করতে পারে আশওকা ক'রে আমরা এখানে অপেক্ষাকৃত নিরীহ দস্টান্ত "দচ্ছি। 



৬০ সমকালীন [ বৈশাখ 

এক ধূর্ত শিয়াল বাঘের অনুপাঁষ্থাতর সুযোগে ভীরু বাঁঘনীর কাছে গিয়ে তজ- 
গন আরম্ভ করেছে : 

ওলো লক্ষনীছাড়া মাগী, তোর ভাতার অলক্ষণে ছেপ্চড় বেটা কমনে গেল? 

.*-দুঃশীল ব্যলীক বেটীকে প্রায়-একমাস হইলো আম প্রত্যহ খঃজিতোছ, 
দেখাই পাওয়া যায় না। আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয়, বাঁসয়া আছ-_ 
তাহার খোঁজ-খবর নাই। নিশ্চিন্তে নাঁভতে তেল দয়া আমার দন্ত মাংস 
ভোজনে মাগুকে চিকৃণা কাঁরয়া ন্ডীঁশূর গেহনদ্ণী বেটা বাঁসয়া আছে। 
আন্ মাগী, আজ বেবাক সকল মাংস লইব, তবেই উঠিব। |(প্রবোধচান্দ্রকা ) 

দৈবগাঁতকে বাঘ গাছের ডালে গলা আটকে মারা পড়ল। 1শয়াল নিশ্চিন্ত হয়ে সগর্বে বাঁঘনীর 

কাছে এসে বড়াই করতে লাগল : 
ওলো লো মাগী, কেমন, এখন হইল? যেমন মাত ঠেমান গাও। ভাতারের 

গরবে তা ভূ'য়ে পড়েনা। তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গবে 2 আর. 
দেখাঁসিয়া, কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল।.""যা দেখ গিয়া, তোর মহাবলারুম পাতকে 
হারকাঠ দিয়া হরি ভজাইয়া এই মর্দারাম জাঙ্জবল্যমান বাঁসয়াছেন।--*যা না 
দেখ গিয়া, তাহাকে ঘুষাঁড়য়া লইয়া কান ম্চাঁড়য়া ঘাড় মাঁড়য়া হাড়ে ঠাকয়া 
রাঁখয়াঁছ। বাবাজন চক্ষু ভড়াঁঙ্গয়া দাঁত বদওড়য়া পাঁড়িয়া আছেন, বাহাদযার 

ঘৃষাঁড়য়া গিয়াছে। ('প্রবোধচদ্দকা') 
হিতোপদেশ-পণ্তন্ত্র ও ঈসপের গল্পের জাবগ্রণ্তু যেন মানুযের ভূমিকা অভিনয় করেছে। 
এর নাটকীয়তা, কৌতুক, অসঙ্গাঁতজনিত হাস্যপারহাস পরবতাকালের দনবন্ধুর মাটককে 
স্মরণ কারয়ে দেয়। চলাত, গ্রামা, অভব্য শব্দকে এমন বিচক্ষণভার সঙ্গে তার পরেই বা কজন 
ব্যবহার করতে পেরেছেন 

তাঁর এই জাতাঁয় রচনার আর একটা বৌশম্ট্য কথকতাসংলভ দীর্ঘ বাগবস্তার 
সাধূভাষাতেও তাঁর এই মুদ্রাদোষ ছিল। দু-একটি উদাহরণই যেখানে যথে-ট হত, সেখানে তিনি 
দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে পৃঙ্খানৃপুঙখ বর্ণনা দিতেন। এখানে আমরা একাঁটি সাধুভাষা, জার 
একাট চলাতি ভাষার উদাহরণ 'দাচ্ছ : 

১। য্দ্ধসজ্জার বর্ণনা_ আজ্ঞা পাইয়া মান্রগণেরা সহম্্র ২ রথা, অযু 
২ গজার্ট, লক্ষ ই! অশ্বার্ট, নিষুন্ত ২ উন্ত্রার. কো) 

২ অন্বতরার্ট, অর্ধদ ২. ধনুচ্ক, বৃন্দ ২ আগ্নযন্ত, খর্ব ২ খজ্রাচন ধা, 
শত ২ কশ, তৃণ, বাণ, ধনু, ঢাল. তরোয়ার, খঙ়া, বরশা, কাঢার 

টাঙ্গ, বন্দুক, কামান, নানা প্রকার অস্ব্শস্ত প্রিয়া চালান করিলেন। 
২। চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেতন, কেহ সম্মানী অথণং 

খেঙরা, কেহ চর্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ 
কা*মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জন তজণ্ন ভর্খসন করত, “রে রে ক্ষান্রিয় 
কুলাঙ্গার, স্ববংশ-পাংশুল, রণকাতর, যুদ্ধপরাঙমূখ, নিল্জ খট্বার্ঢু 
ব্যলীক, নিঃসাহস, সাহস কুঁড়িয়া বেটা, তোর নাঁমত্ত আমাদের ভীম মা 
ভাই স্ত্রী-পূত্র খুড়া খুড়ী জ্যেঠা জ্যেঠী ঝি-জামাই, মামা-মামশী, পিসা- 
পিসী মাসুয়া-মাসী, শবশুর-শাশুরী, বেহায়ী-বেহানী, শ্যালা-শ্যালী 
ভাইজ-ভাইবহ, ভাদ্রড়াভাই, তাউই প্রভাতি স্বজনেতে নির্মম নিঃস্নেহ 



১৩৬৯] বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালওকার ৬৯ 

হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালনধর্ম প্রাতিপালনার্থে 1নঃসহায় একক 

তুমূল যুদ্ধে সম:দ্যত হইয়াছেন । 

এ সমস্ত বর্ণনা বিগত যুগের কথকতার রাত অনুসরণে পাঁরকল্পিত হয়েছিল, 'িছন্টা 

কৌতুকরসের দিকেও লেখকের লক্ষ্য ছিল। বাঙলাদেশের বাক্রীতি ও ইডিয়মকে অত্যন্ত 
কৌশলে ব্যবহার করে, চলতি শব্দের গ্রাম্যতাকে ঘৃণা না করে এই পরম প্রাজ্ঞ পাণ্ডিত রচনায় 
একট প্রশংসনীয় ওদার্যের পাঁরচয় 'দিয়েছেন। “আকন্দে যাঁদ মধু পাই, তবে কেন পর্বতে 
যাই" 'ফলে ফলে কুম্মাণ্ড, হরের মার গলায় গলগণ্ড' আমান খাইতে দাঁত ভাঙ্গল [সন্দুর 
পরিব 'কিসে' প্রভাতি বাংলা কৌতুক প্রবচনগুঁলিকে তান সুন্দর ব্যবহার করেছেন, নানা রীতি 

নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, মূলতঃ সাধুভাষায় কাঠামো নির্মাণ ও ব্যবহার করলেও চলতি- 
ইতর গ্রাম্য শব্দ ও বাক্যরশীতিকে সাহত্যে ঠাঁই ?দয়ে [তান কৌতুক-পারহাসাপ্রয়তার যে পারিচয় 
দিয়েছেন, তার জন্যই তান বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে চিরাদন শ্রদ্ধা লাভ করবেন। 

সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

১৮১৭ সালের দকে কাঁলকাঙায় সতাদাহ প্রথা ?ানয়ে কিছু কছু আন্দোলন চলাছিল। এ 
সনে সদর দেওয়ান আদালতের প্রধান বিচারক সহগমন সম্বন্ধে হন্দুশাস্তের বধান জানবার 

জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে অনুরোধ করেন। মৃত্যুঞ্জয় অনুরুদ্ধ হয়ে সংস্কৃতে একাঁট প্রাতিবেদন পন্র রচনা 
করেন, তাতে তিনি সহগমনের চেয়ে বৈধব্য জীবনকে আধকওর সমর্থন করোছলেন। বেদান্ত 
প্রচার ?ববয়ে তাঁর ঘোরতর প্রাভিবাদী রামমোহনও একখানি পষ৩কায় (১০০৭০ 1২021 201 
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11) 1110 13120010901 10110010 ১00111100 11) 11110) 

মৃত্যুঞ্জয়ের আভমতকে প্রমাণ [হিসেবে উত্থাপন করোছলেন। ১৮১৭ সালে মৃত্যুঞ্জর এই 
উদার মত ব্যন্ত করেন। রামমোহনের সহমরণাঁবরোধী গ্রন্থ তার পরের বছর (১৮১৮) প্রকাশিত হয়। 
মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃত রাঁচত প্রতিবেদনখাঁন পাওয়া যায় নি, ?কন্তু তাঁর আঁভমতের সারমর্ম 
১৮১১৯ সালের 11010 01 1171%.-র অক্টোবর সংখ্যায় ইংরেজীতে সংক্ষেপে মুদ্রুত হয়েছিল । 
এই বিবৃতি থেকে দেখা ঘাচ্ছে সপ্রীম কোর্টের জজপাণ্ডিত মৃতুঃঞ্জয় প্রধান বিচারকের নির্দেশে 
বহু? লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং প্রায় ৩০ খাঁন আঁতপ্রামাঁণক স্মৃতিসধাহতা ও অন্যান্য 
শাস্ত্র বিচার করে সহগমন সম্বন্ধে অভিমত দয়েছিলেন। মনু, হারখত, বিষ্ুমন প্রভাতির মত 
উদ্ধৃত করে তান বলেন যে, হয় সহগমন, আর না হয়! বৈধধ্য -শাস্ত্ে এই দুই ব্যাপারের সমর্থন 
আছে। 1কম্তু স্বামীর চিতার সঙ্গে স্ত্ঁকে বেধে জোর করে পোড়ানো তাঁর মতে অত্যন্ত অন্যায়__ 
নার হত্যার সামিল। এর জন্য তানি 'সুধীঁকৌমুদরী' "নর্ধয়াসন্ধুর মত উদ্ধৃত করেন। তারপর 
[তিনি বলেন, শাস্দ্রে সহগমনের উল্লেখ থাকলেও এধুগে নির্মম বাঁধ [কিছুতেই চলতে দেওয়া উাঁচত 
নয়। তিনি উপসংহারে যা বলোছিলেন সংক্ষেপে তার মর্ম : অনেক গ্রন্থ পাঠ করে আমার মতামত 
হচ্ছে এই_ মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর অনুগমন অতব অকর্তব্য, স্বামীহানা স্বীলোকের সঙ্জীবন 
ও বৈধব্যযাপনই একমান্র উদ্দেশ্য হওয়া উাঁচত। শাস্ত্রে সহগরমনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উল্লেখ 
থাকলেও বৈধব্যকে সব শাস্রই মান্য করেছে। 

এই আশ্চর্য খজ_ মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে রামমোহনের প্রাতস্পধাঁ” শাস্তুজ্ঞ, পুরাতন- 
পল্থী এবং রক্ষণশীল মূত্যুপ্জয় সতীদাহ বিষয়ে রামমোহনের পূর্বেই আঁতিশয় উদার মতের 
পাঁরচয় দয়োছলেন। এজন্য তান শ্রদ্ধার যোগ্য, স্মরণযোগ্য। 



৬২ সমকালীন [ বৈশাখ 

বেদান্ত ও মৃত্যুঞ্জয় 
অনেকের ধারণা এদেশে রামমোহনই সর্বপ্রথম বেদান্তের চর্চা শুর; করেন। একথা ঠিক নয়। 
উনিশ শতকের আগে থেকে এদেশে রীতিমতো বেদান্তের অনুশীলন হত। উপানযদ ও বেদান্ত 
বাঙলাদেশে ষোড়শ শতক বা তারপরেও পাঁণ্ডতদেরে মধ্যে বিশেষ জনাপ্রয় ছিল। এ বিষয়ে 
১৩৬৮ সালের আশ্বন সংখ্যার 'সমকালীন'-এ 'বাংলা গদ্যে রামমোহন' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে একট, বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে এই প্রসঙ্গে 
দু-এক কথা বলা যাচ্ছে। 

শ্রীযযন্ত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন'-এর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৩৬৮) আমার 
উত্ত প্রবন্ধ সম্পকে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ প্রবন্ধে আম দেখাবার চেন্টা করোছলাম 
যে, রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন এমন কিছ? অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক থেকেই 
বাঙলার শিষ্ট-সমাজে বেদান্তের অন্শীলন চলে আসছে। চৈতন্যের প্রধান ভক্তদের অনেকেই 
প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে তাঁরা চৈতন্যের প্রভাবে ভন্ত হয়েছিলেন। তি, 
বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ দামোদর সকলেই চৈতন্য প্রভাবের পূর্বে অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। এ 
ছাড়া মধ্সূদন সরস্বতাঁ, ব্হ্মানন্দ সরস্বতাঁ, রামানন্দ বাচম্পাতি প্রভাতি প্রাসদ্ধ অদ্বৈতবাদীরা 
ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আবিভূতি হয়েছিলেন। সুতরাং রামমোহন পূর্ধধারারই অনুবশ'ন 
করেছেন-অবশ্য মাতৃভাষায়। এ বিষয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “প্রথমতঃ রামমোহনের 
পূববিতরঁ বাঙালন বৈদান্তকেরা কেউ মাতৃভাষার মাধামে সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের সামনে 
বেদান্তের শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেন নি। ফলে সমাজের সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে 
অনেকেই বেদাল্ত কাকে বলে জানত না।" এ সম্বন্ধে মনে হয় শ্রীযন্ত মুখোপাধ্যায় সম্যক 
অনুসন্ধান করেন নি। চৈতন্যযূগে বা তার আগে শিম্ট সমাজে বেদান্ত চর্চা তো ছিলই, এমনাক 
সাধারণ শিক্ষিত সমাজও বেদান্তের মূলত সম্বন্ধে অবাহত ছিল। কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের 'চৈতন্য- 
চারতামৃত' বেদান্তের শাঙ্করভাব্যকে তীক্ষ সমালোচনা করে বেদান্তসূত্রের ওন্তিপল্থী দৈবতবাদী 

ব্যাখ্যা প্রাতাঙ্ঠত হয়েছে। সাধারণ সমাজে, বিশেষতঃ বৈষব সমাজের সর্বত্র সপ্তদশ শতকের 
গোড়া থেকেই বেদান্তচচণ জনাপ্রয় হয়েছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর রচনার নানাস্থানে বেদানতসূত্রের উল্লেখ 
করেছেন-যথাসাধ্য তার ব্যাখ্যাও করেছেন। সুতরাং রামমোহনের পূর্বে বেদান্তের মূল কথা- 

গুলি লোকসমাজে প্রচাঁলত ছিল না তা নয়। তন্ন, পরাণ ও বেদান্তের 'ছটেফোঁটা সাধারণ 
সমাজে যতটা জানা সম্ভব ততটাই প্রচলিত ছিল। কথকতা প্রভীতির সাহায্যে অনন্দর লোক- 
সমাজে বেদান্ততত্ব যে প্রচারত হয়নি, তাও জোর করে বলা যায় না। তবে পূর্বতন বৈদান্তিক ও 
রামমোহনের মধ্যে আরও বড় রকমের পার্থক্য আছে যোট অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ততটা লক্ষ্য 
করেন নি। পূর্বতন বৈদান্তিকেরা পুরাণ ও বেদান্তকে আঁবরোধে গ্রহণ করতেন। তাঁরা জানতেন 
যে, পোরাঁণক দেবতত্ত্ব এবং বেদান্তের বক্গতত্ব_উভয়ই 'হন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য। ধর্মাচরণে যে 
'নম্নাঁধকারাঁ, কাম্যকর্মে তার আঁধকার। কিন্তু যান অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করেছেন, শুধু 
'তানই বেদগোপ্য রক্গাবদ্যালাভের অধিকারী । অর্থাং বেদান্ত পুরাণবিরোধাী নয়, উভয়ের মধ্যে 
কার্যকারণাত্বক যোগাযোগ না থাকলেও বৌদ্ধ প্রতীতাসমূংপাদের কিছ; প্রভাব আছে। রামমোহন 
কিন্তু পৌরাণিক মতকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে পুরাণ ও বেদান্তের নিত্য- 
[বিরোধী সম্পর্ক। রামমোহন বেদান্তে শুধ? একে*্বরবাদ দেখেছিলেন, পুরাণে বহু দেববাদ 
আছে বলে সমগ্র পৌরাণিক ধারাকে অশ্রদ্ধা করেছিলেন। তাঁর মতে পুরাণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, 
বেদান্তই একমান্ন শরণ্য। ইতিপূর্বে বাউলাদেশে এভাবে কেউ পৌরাণিক ধর্ম, আচার ও আদর্শের 



১৩৬৯] বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার ৬৩ 

“বিরুদ্ধে এতটা প্রচণ্ড উীন্ত করেন নি। মহাপ্রভু বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে পুরীতে এবং 
প্রকাশানন্দের সঙ্গে কাশশধামে বেদান্তের ভাষা ও অর্থ নিয়ে বিতকে শঙ্করাচার্যের নামে প্রচারিত 
অদ্বৈত ব্রন্মবাদ ও মুমুক্ষা_উভয়কেই প্রত্যবায় বলে পাঁরত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কাছে বেদাল্ত- 
সূত্রের যথার্থ অর্থ নিঃশ্রেয়স্ ভন্তি। রামমোহন কিন্তু পৌরাণিক মত ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদের 
সঙ্গে রফা করেন নি, তাই তদানীন্তন সমাজে এতটা বিরোধ সাঁন্ট হয়োছল। 

অধ্যাপক আমতাভ মুখোপাধ্যায় আমহাস্টকে লেখা রামমোহনের চিঠি সম্বন্ধে বলেছেন, 
“আসলে লর্ড আমহাস্টকে লেখা রামমোহনের পরুটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা, এ থেকে বেদান্ত 
সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মত জানবার চেষ্টা করা বৃথা । কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৩) 
গাঁরবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞানীবজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক, এই ছিল 
বড়লাট সকাশে রামমোহনের প্রার্থনা, এবং নিজের বন্তব্কে দ্ঢ করবার জন্য রামমোহন প্রাচীন 
হন্দু দর্শনের প্রায় সমস্ত বিভাগের, এমন ক বেদান্তেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুশ্ঠিত 
হন নি।” এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারের প্রাতি 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আগহার্্টকে পত্র দিয়োছিলেন, তা ঠিক বটে, কিন্তু যে বেদান্তের 
ওপর রামমোহনের সমস্ত সিদ্ধান্ত দাঁড়য়ে আছে, সরকারের দৃণ্টি আকর্ষণের জন্য তাকেও 
আর্লগণু করলেন-এর দ্বারা রামমোহনের চিত্তলোকে অন্তলরটন একটা স্বাঁবরোধের আভাস 
পাওয়া যাচ্ছে না কিঃ ধর্মাচার বিষয়ে তান বিশেষ কোন 'কাল্ট্" সাঁম্ট করতে উন্মুখ হন নি, 
জীবনে ও আচরণে আতিশয় তক্ষ] 'প্র্যাগম্যাটিক' রামমোহন ধর্মের পরিবর্তন ও এঁক্যসাধনার জন্য 
রাজনীতি ও সমাজনীতিকেই আধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে লেখা একখানা 
চিঠিতে ।ভনি স্পম্টতঃই বলেছিলেন যে, রাজনীতি ও সমাজ-নশীতর জন্যও অন্ততঃ হিন্দু- 
সমাজ-্ধর্মের পারবর্তন প্রয়োজন : 
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পূর্তিন বেদান্ডবাদী ও আধুনিক রামমোহনের সঙ্গে এইখানেই প্রভেদ। রামমোহন বেদান্ত- 
সূন্রের ব্যাখ্যা ও বেদান্ভ-প্রাতিপাঁদত একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য সচেম্ট হয়োছলেন, এর মূল 
কারণ মান্ষের ভৌমজীবনের কল্যাণ সাধন, ইহন্ের সখসংাবধান--পরন্র তাঁর অন্বেষার বাইরে। 
কাজেই বেদান্ততত্বু তাঁর মস্তিজ্কজীবী সত্য, বেদান্তের নিগ্গণ নির্পাধিক চৈতনাস্বরূপ রন্ষের 
কথা বললেও রামমোহন ধরমচর্চর জন্য গারদরী-বনভূঁমিতে গিয়ে সুকঠোর তপশ্চর্যার প্রয়োজন 
বোধ করেন নি, আবার আবেগপ্রবণ ব্যন্তুর মতো ঈশ*বরের লীলারসে ডুবে মতসত্তা বিস্মৃত 
হওয়াও তরি স্বভাবাবরুদ্ধ। বেদান্ত-উপাঁনষদের কথা পুনঃ পুনঃ বললেও 'তাঁন শঙ্করাচার্য 
নন, রামানুজ-নিম্বার্কমধৰ-বল্লভাচার্য নন; এককথায় তিনি মধ্যযুগীয় সাধক ছিলেন না, পূর্বতন 
যুগের নিম্ফল রক্ষবাদীও 'ছলেন না, তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের হিউম্যানিস্ট। তাঁর প্রধান 
অবলম্বন 100110 [011৮৫521০ _-মানবসত্তার সমগ্রতা, বিশ্বমানবতা। 

এবার মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তানূশশীলন সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাক। ইতিপূর্বে আমরা 
দেখেছি, রামমোহনের বেদান্ত সংক্ান্ত দখানা গ্রন্থ (বেদান্ত গ্রন্থ, ১৮১৫ : বেদান্তসার, ১৮১৫) 
প্রকাশের পর কলকাতায় যখন ত'র বিরুদ্ধে তুমূল আন্দোলন চলছিল, তখন কেউ কেউ পুরাতন- 
পন্থী পণ্ডিত তাঁর বিরদ্ধে লেখনী উদ্যত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মূত্যু্জয়ের 'বেদান্ত- 
চন্দিকা' (১৮১৭) এবং কাশীনাথ তকপঞ্সাননের 'পাষন্ডপীড়ন' (১৮১০) বিশেষভাবে উল্লেখ- 



৬৪ সমকালীন [ বৈশাখ 

যোগ্য। কাশীনাথের পদাস্তকা রামমোহনের ব্যন্তিগত কুৎসাতেই পূর্ণ শাস্বিচার ততটা 
উল্লেখযোগ্য নয়। মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের প্রীতি অনুচিত পাঁরহাসবাক্য নিক্ষেপ করলেও মূলতঃ 
তিনি বেদান্ত ও পৌরাণিক ধর্মের তত্বকথাকে .রীতিমতো শান্ত্ৰীয় 'বচারপদ্ধাত অনুসারে 
আলোচনা করেছেন। তিনি রামমোহনের প্রাতিবাদী হলেও বেদান্তের পাঁরিবাদ করেন নি। 
রামমোহনের উন্তি থেকেই ('কাঁবতাকারের সাহত বিচার+--১৮২০) দেখা যাচ্ছে যে, ১৮২০ 
সালে শহরের পাণ্ডিত-অধ্যাপক এবং মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে ঈশ, কেন, কঠ, মুন্ডক, মাণ্ডূক্য 
উপাঁনষদের পথ ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য ছিল। ওয়ার্ডের গ্রন্থে ৯ আছে যে. ১৮১৭ সালেই 
বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে বেদান্তাঁদ অধ্যয়নের বিশেষ বাবস্থা ছিল। 
তিনি যে রামমোহনের দেখাদেখি বেদান্ত অনুশীলন করোছলেন তা নয়। ১৮০২ খ:ঃ অব্দে 
প্রকাঁশত তাঁর 'বাত্রশ সিংহাসনে' স্পম্টতঃ বেদান্তের প্রাতিধান আছে : 

তিনি এক পরমেশ্বর। তাঁহার স্বরূপ এই- সর্ব, সবে*্বির, সববীনয়ণ্ভা, 
কার্যরপে এবং কারণরূপে অভিবান্ত সকলের অন্তঃকরণ-ব্যাপার সাক্ষা 
পাদহণন অথচ সর্বব্লগ, এবং পাঁণিহীন সর্বগ্রাহী, নেত্রহীন সর্বদ্শ শ্রোব্রহীন 
সর্শশ্রোভা। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না; সবন্রীস্থত, 
কিন্তু সকলেরি দূর্লভ। তাঁহার কেহ আধার নয়, তিনি সকলের আধার 
সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ। 

মৃত্যু্জয়ের এ গ্রন্থ রচনার প্রায় সমকালে রামরাম বসুর "লাপমালা'র (১৮০২) ভূমিকায় বলা 
হয়েছে-“সাম্ট স্থিত প্রলয়কতা জ্ঞানদ 'সাদ্ধদাতা পরম রন্ষের উদ্দিশ্যে নভ হইয়া প্রণাম ও 
প্রার্থনা কারয়া নিবেদন করা যাইতেছে ।" তখন রামমোহনের কোন বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়নি। 
লাপমালা' ও 'বন্রিশ সিংহাসন" প্রকাঁশত হবার বছর দুই পরে রামমোহনের একেশ্বরবাদ 
প্রীতপাদক ফরাসী গ্রন্থ 'ভূহ ফাতুল মুঅহাদীন' প্রকাশিত হয়। কাজেই রামমোহনের বাংলা- 
ভাষায় বেদান্ত চর্চার সূত্রপাত করলেন, তা ঠিক নয়। তবে তান এই তত্ব নিয়ে আন্দোলন 
উপাস্থত করেছিলেন- এইখানে তাঁর প্রাতিভির মৌলিকত্ব। 

মৃত্যু্য় 'বেদান্তচন্দ্রকা'য় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বেদান্তকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু প্রচালিত 
ধর্মসংস্কার (অর্থাং পোরাঁণক আদর্শ) ত্যাগ করেন নি। তাঁর পাাস্তকায় প্রথমেই তিনি 
রামমোহনকে আক্লমণ করে বলেছেন, “বকধর্তদের বচনে পরমার্থপ্রাতপাদক নৈদান্ত শাস্ত্র অনাস্থা 

না হয়"_কেবল এই জনাই তিনি 'বেদান্তচান্দ্রকা' লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তানি প্রথমে বেদের 
সকাম উপাসনার তাংপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তারপর 'অধাত্মীবদ্যোপদেশ' অর্থাং বেদাল্ততত্ত 
আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে “তোমরা যাঁদ সাংসারক সুখাভিলাধী হও তবে 'বাহত 
কর্মানূষ্ঠান পারত্যাগ কারয়া মোক্ষদারূপ মহাব্ক্ষাগ্রারোহণ কদাচিং কারও না।” স্ব স্ব 
দেবতার বিহিত পূজার পর অন্তঃকরণ সত্ুগুণান্বিত হলে তবেই মোক্ষপদ পাওয়া যায়। যেমন 

বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠতে গেলে আগে মূল থেকে শুরু করতে হয়, তেমনি ধারে ধারে কাম্যকর্মের 
সোপান ধরে ধরে পরমপদে আরোহণ করতে হয়। তাঁর মতে, “জ্ঞানার্থ নির্বিশেষ সাচ্চদানন্দৈ- 
করম পরমাত্মা ও তজজ্ঞানানূল:লোপাসনার্থে সগ্ণ রক্ষ এই দূইতে বেদান্ত শাস্তের তাংপ্য.. 
..আচিন্ত্যানন্ত' শন্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, ভান স্বশন্তি প্রাধান্যাববক্ষাতে দূর্গা কালণ ইত্যাদি 
নানা নামেতে আভধেয় ও চতুর্ভজ, অণ্টভূজ, দশভৃজাতি রূপেতে ধোয় নানাবিধ দেবীর্পেতে 
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১৩৬৯] বাংলা গদ্যে মৃতুযুঞ্জয় বিদ্যালগকার ৬৫ 

উপাস্য হন।” ব্রন্মের সগুণ ও নিগ্ণ রূপানুশীলনই যথার্থ বেদান্তধর্মের প্রাতপাদা, এই হচ্ছে 
মত্যুঞ্জয়ের বেদান্তাবিষয়ক 'সদ্ধান্ত। এককথায় পণ্টোপাসক হিন্দুসমাজে উত্তর-বৌদ্ধ যুগ থেকে 
যে ধরণের দেবোপাসনা প্রণালী চলে আসাছল, মূতুঞ্জয় সেই পন্থানুবর্তী ছিলেন। তান 
বেদান্তের অদ্বৈততত্্কে পূর[যার্থের চূড়ান্ত ও পারমার্থক পাঁরণাম বলে মানলেও পৌরাণিক 
সংস্কারকেই সেই উচ্চতম পদবী আরোহণের আতগ্রয়োজনীয় সোপান বলে মনে করতেন। 
রামমোহন এই দিক থেকে নঙর্থক মত ব্যন্ত করেছেন। তাঁর মতে বেদান্ত-উপনিষদ-আশ্রয়ী 
একে*্বরবাদই যথার্থ আর্ধধর্ম, পরবর্তীকালের ক্বার্থগৃধণ ব্রা্মণসমাজের একদেশদর্শঁ সঙ্কীর্ণতা 
ও পৌরাণিক সংস্কারের অবক্ষয়ী হানাদর্শের জন্য এই পরম কাম্য ব্রদ্মতত্ব শিষ্টসমাজে হানপ্রভ 
হয়ে পড়ে। তাকে পুনরুদ্ধার করে হিন্দুসমাজের শ্রেণীজাতি সম্প্রদায়গত অলাতচক্র ভেঙে 'দিয়ে 
এক এবং আদ্বিতীয় যে পরমদৈবত, তাকেই একমাত্র উপাস্যরূপে প্রমাণ, প্রচার ও গ্রহণের জন্য 
রামমোহন একান্তভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মনে করতেন, “উপাস্য সগণরক্ম 
বস্তুতঃ নিরাকার হউন, তথাঁপ আন্বচনীয় স্ব-শান্তর আবেশ প্রযু্ত যোগীরদের যোগ বলেতে 
নানাকারতার ন্যায় এ মহাযোগী মহেশ্বর জগদাকারে বিবর্তমান হইয়াছেন ।” ব্ক্ষা নিরাকার নির্গণ 
নিরুপাধক, না সাকার সগ্ণ সোপাধক-এই প্রসঙ্গে মৃত্যুপ্জয় বলেন যে, যেকোন ব্যান্তর নিজ 
নিজ শাম্তানূসারে ঈশবরোপাসনা করলেই হল। তাঁর মতে, “আর শুন, ব্হ্দ অলৌকিক বস্তু। 
ঘটপটাদিবং লৌকিক বস্তু নয়। কেবল শাদ্বেতে ব্রহ্ম জানা যান। কারিক বাচিক মানাঁসক 
ব্যাপাররূপ যে তাঁহার উপাসনা, সেও কেবল শাম্ত্ৰীয়।...... যার যে শাস্বেতে যের্প 
ঈশবরোপাসনা বাহিত আছে, তার সেইরূপ করলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয়।” গীতার 'ষে 
যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং' ইত্যাদি উল্লেখ করে তানি বলেন, ঈশবরোপাসনা অনী- 
*বরবাদী বাতিরেকে সর্ববাদিসম্মত।” এ 2 
চলতে পারে, বহকাল ধরেই চলে আসছে, এবং সম্ভবতঃ আরও অনেককাল ধরে চলবে। এ 
সম্বন্ধে কোন এক পক্ষের মতামতকে চূড়ান্ত বলে রায় দেওয়া যায় না। কিন্তু মৃত্যুপ্জয় যে 
রামমোহনের তুলনায় নিতান্ত নির্বাদ্ধ মূঢ় টুলো পশ্ডিত ছিলেন না, এর জন্যই এত কথা 
বলতে হল। 

যাঁরা অতাঁতকে গতায়, বলে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাঁদের কথা স্বতন্ধ। কিন্তু যাঁরা 
অতাঁতের সঙ্গে বর্তমানের পৈত্রিক ও কৌলিক চিহণ বজায় রাখতে সঙ্কুচিত হননা, তাঁরা এই 
পণ্ডিত মানূষাঁটকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না। 



জজ আব্রাহাম গ্রায়ারসন্ 

গোরাঙ্গগোপাল সেনগ-প্ত 

জর্জ আব্রাহাম গ্রায়ারসন্ আয়ারল্যান্ডের ডাবাঁলন পল্লীঅণ্লের ( কাউন্টি) গ্লেনাগিয়ারী নামক 

স্থানে ১৮৫১ খন্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীয়ারসনের পিতা ছিলেন একজন 
বাঁশস্ট মুদ্রণ শিল্পী (রাজকীয় মুদ্রক )। সেন্ট বীস- 'ও শ্রউয়িসবেরীর 'বদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
কাঁরয়া গ্রীয়ারসন ডাবালনের ট্রীনাট কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে 1তাঁন গাঁণত অধ্যয়নের সঙ্গে 
সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। '্রীনাট কলেজের প্রাচ্ভাষার অধ্যাপক 
রবার্ট ফ্্যাটকনসন এই মেধাবী ছান্রটিকে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচাভাষার প্রাতি আকৃষ্ট করেন। 

ইহাঁর এই প্রাথামক শিক্ষা ও প্রভাবের ফলে ভারতীয় ভাষা চর্চাই পরবর্তী জীবনে গ্রীয়ারসনকে 
খ্যাতি প্রাতপান্তর উত্তঙ্গ শিখরে উন্নীত করিয়াছল এইজন্য গ্রীয়ারসন তাঁহার এই শিক্ষাগ্র,কে 
আজাবন স্মরণে রাঁখয়াছিলেন। ১৮৭১ খঙ্টাব্দে ডাবাঁলনে অধ্যয়ন কারতে করিতেই গ্রীয়ারসন্ 
ভারতীয় সাভল সার্ভস পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করেন। ইহার পর আর ও দুই বংসর ডাব- 
লিন বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যয়ন কারয়া তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষার 
পরাক্ষায় সাঁবশেষ কৃতিত্বের জন্য 'তাঁন 'বশ্বাবদ্যালয় হইতে পাঁরিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। 

সাভিল সাভেন্টরুপে গ্রীয়ারসনকে বেঙ্গল প্রোসডেন্সীর অধীনে নিষন্ত করা হয়। 
এই সময় সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উীঁড়ষ্যা বেঙ্গল প্রোসডেল্সীর অন্তভূর্ত ছিল। ১৮৭৩-১৮১৮ 
খুঙ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীয়ারসন! রঙ্গপুর, পাটনা, গয়া, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বাভন্ন পদে নিযুন্ত 
ছিলেন। ১৮৮০ খল্টাব্দে তিনমাসের ছুটিতে তান ইংল্যান্ড যান এবং পূর্বপাঁরচিতা লাস 
এলিজাবেথ জিন নান্নী সম্দ্রান্তবংশীয়া একটি তরুণীকে বিবাহ করেন। 

১৮৯৫ খন্টাব্দে তিনি পাটনা বিভাগের আতিরিন্ত কামশনার পদে উন্নীত হন, ইহার পর 
১৮৯৮ খষ্টাব্দ পর্যন্ত তান বিহার অণ্চলে আহফেন বিভাগের অধ্যক্ষের কর্ম করেন। 

ভারতে আগমনের চাঁরবসর পর অর্থাৎ ১৮৭৭ খুল্টাব্দে দীর্ঘ প্রস্তুতি অন্তে গ্রীয়ারসন্ 
লেখনী চালনা আরম্ভ করেন। ভারতে আসিয়া সরকারা কার্যসম্পাদনের পর অবসর কালটুকু 
তাঁহার ভারতাঁবদ্যা চর্ঠাতেই আতিবাহত হইত। ১৮৭৭ খজ্টাব্দের কালকাতার এশিয়াঁটক সোসা- 

ইঁটির পান্রকায় ( প্রথমখণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা) তান উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর অঞ্চলের কতকগুলি 
লোক-কথা সংগ্রহ, রঙ্গপুরের আণুলিক ভাষার গাতি প্রকৃতির আলোচনা সহ প্রকাশ করেন (১)। 
লোক কথা সংগ্রহও আণ্টীলক ভাষার আলোচনায় আমাদের দেশে এইটটিই প্রথম পদক্ষেপ। পরের 

বংসর এই পান্রকাতেই (১৮৭৮, ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যা) তিনি মানিকচন্দ্রের গান সংগ্রহ কারিয়া 
দেবনাগরী হরফে উহার মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করেন (২)। 

১৮৮১ খন্টাব্দে শ্রীয়ারসন রচত মৈথিলণ ব্যাকরণ ও এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা কাঁলি- 
কাতার এশয়াঁটিক সোসাইটির পান্রকার আতরিন্ত সংখ্যার্পে প্রকাশিত হয়। এই রচনাঁটতে 
মোথল কাঁব 'বিদ্যাপাঁতির পদগনলি তাঁহার জল্মভঁমিতে বর্তমানে যে ভাবে প্রচলিত আছে সেইভাবেই 
উদ্ধৃতও আলোচিত হয় (৩)। ১৮৮১ খঙ্টাব্দে দেবনাগর লিপির (কায়েথী) রূপ সম্বন্ধে 

তাঁহার একটি পুস্তক সরকারী নিদেশে রচিত হয়, ১৮৮৯ খন্টাব্দে ইহার একটি সংশোধিত 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল €(৪)। 'বহারে কর্মরত থাকার সময় এই প্রদেশের উপভাষা (ডায়া- 
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লেক) গ্যালর প্রাতি গ্রীয়ারসনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তানি সম্যগ্রুূপে এইগুলির চর্চা 
আরম্ভ করেন। সরকারা কার্যে গ্রীয়ারসন্ যখন গ্রামাঞ্চলে যাইতেন তখন গ্রামবাঁসদের সহিত 
তান অত্যন্ত সহৃদ্য় ব্যবহার কাঁরতেন। এই জন্য গ্রামবাঁসরা এই সৌম্যদর্শন শ্বেতকায় রাজ- 
পুরুষকে ভয় না করিয়া তার ন্যায় ভন্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। ইহাদের ব্যান্তগত অভাব 
আঁভযোগগনলি গ্রীয়ারসন: মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং সাধ্যমত তাহার প্রতিকার কারতেন। 
গ্রীঁয়ারসন, পল্লাবাসদের আমোদ প্রমোদের আসরে ও অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন। গ্রাম- 
জীবন ও গ্রামবাঁসদের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠতার ফলে গ্রীয়ারসনের আণুলিক ভাষা চর্চার পথ সুগম 
হইয়া যায়। এই জন্যই তাঁহার রচনাগ্াীল পূর্বসৃরিদের রচনার চার্বতচর্বণ না হইয়া মৌলিকতার 
দবারা সমৃদ্ধ হইত। এই চর্চার ফলে ১৮৮৩ খষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খন্টাব্দের মধ্যে গ্রীয়ারসন্ 
রচিত বিহারের সাতটি উপভাষার ব্যাকরণ ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (৫)। ইহাতে 'তান দেখান যে 
বিহার অণ্চলের মূল ভাষা-মোথিল”, ভোজপুরী ও মগহা, বাকগুলি এই তিনাঁট মূল ভাষার 
সাহত সম্পৃক্ত উপভাষা। ১৮৮৫ খজ্টাব্দে গ্রীয়ারসন শবহারের কৃষকজীবন সম্বন্ধে ছয়শত 
পৃ্ঠার একটি বৃহৎ পুস্তক ড্রয়িং ও ফটো সহ প্রকাশ করেন (৬)। উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক 
এই পুস্তকটিতে বিহারের গ্রামজনীবনের অন্তরঙ্গ চিন্রই শুধু উদ্ঘাঁটিত হয় নাই, নানা" বাঁচত্র শব্দ 
সম্ভার ও নিত্যনোমান্তক আচার আচরণের কথাও ইহাতে যথাযথর্পে সন্মাবস্ট হইয়াছিল। 
ভাষাতত্্, সমাজ বিজ্ঞান ও নৃতত্বের দিক হইতে বিহার সম্বন্ধে এই পুস্তকটি আতি মূল্যবান 
[িবোঁচত হওয়ায় বর্তমান শতাব্দীতে (১৯২৬) ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন 
হইয়াছিল । 

বিহারের ভাষা ও উপভাষাগদীল অনুশীলন কারতে করিতে গ্রীয়ারসন ভারতের অন্যান্য 
ভাষা ও উপভাষাগীলর ও চর্চা আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি উপলাব্ধ করেন যে বহু বিচিত্র 
ভাষাভাষী ভারতবর্ষের ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিকরূপে সমীক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্বে 
সার উইলিয়ম জোন্স:, উইলিয়ম কেরা, হজ"সন, হান্টার, কল্ডওয়েল, জন বাঁমস্, হোয়ের্শল, 
কান্ট প্রভৃতি ভারতের এক বা একাধিক ভাষার উপর গবেষণা কাঁরয়াছিলেন কিন্তু বিষয়বস্তুর 
বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার তুলনায় এই সব গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী পাঁরমাণে নগণ্য। একক চেষ্টায় এই 
কাজ সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য কেবলমান্র সরকারী উদ্যোগেই এই বহ ব্যয় ও সময়সাধ্য কাজ সম্ভব । 

১৮৮৬ খম্টাব্দে আন্তজ্ীতিক প্রা্াবদ্যা মহাসম্মেলনের আঁধবেশন ইউরোপের 'ভিদ্মেনা 
নগরীতে অনুচ্ঠিত হয়। গ্রীয়ারসন, এই আধবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমবেত প্রাতানাধ 
মণ্ডলীকে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেন। অতঃপর প্রকাশ্য আঁধবেশনে 
প্রমুখ-ভারততত্ৃজ্ঞ পণ্ডিত ব্যল্যর, এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে ভারতবর্ষের 
ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য ভারত গভর্ণ- 

(১) 20165 00) 1016 13211510017 10121601877. 

(২) 176 5016 01 712110:017201701%, 1878. 

(৩) 40100000000 60 070 119100111 121020966 আঅ10) 8. হাঝাহা21) 01065107909 22৫ 
ড0০2)111215, 1881. 

(8) 4 17710 0901 01 [52117 018170101) 081005 1881. 13600117060 1 1899, 

(৫) ৪৮৪) 0781117915 0£ 176 01819015 2170 901১-01916015 01 076 7317911 17060286 7) 8 
[915 (1883-87), 

(৬) 71187 চ6935917117166, 09108151885. 
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মেন্টকে অনুরোধ করা হউক। মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ভেবর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সমবেত 
সুধাীমন্ডলীর সম্মাত ক্রমে এই প্রস্তাবাট গৃহীত হয়। ব্যল্যর্, ভেবর ও গ্রীয়ারসন, ব্যতীত 
এই প্রস্তাব গ্রহণে যাঁহারা আনুকূল্য করেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ কান্ট, বেণ্ডেল, কাউয়েল, হোয়ের্শল 
রস্ট-, সেনার, ম্যাক্সমূল্লার ও মনিয়র উইলিয়মস প্রভীতির নাম উল্লেখষোগ্য। উপরোন্তদের মধ্যে 
যাহারা ব্যান্তগতভাবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই তাঁহারা পনর যোগে এই প্রস্তাব সমর্থন 
করেন। 

আন্তজাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের অনুরোধে ১৮৮৮ খষ্টাব্দে ভারতসরকার 
ভারতের ভাষা সমূহ সমীক্ষার কাজ সরকারী ভাবে সম্পন্ন কারতে মনস্থ করেন। এই প্রস্তাবাঁট 
কি উপায়ে কার্যে পাঁরণত করা যায় এবিষয়ে দীর্ঘ চারিবংসর কাল ধাঁরয়া ভারতগভর্ণমেন্টের 
সহিত গ্রীয়ারসনের পরামর্শ চলিতে থাকে । কার্য প্রণালী সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের সহিত গ্রীয়ার- 
সনের মতৈক্য স্থাঁপত হওয়ার পর ১৮৯৮ খষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেন্ট গ্রীয়ারসনের উপর এই 
কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাঁহার নৃতন পদবী হয় “সুপাঁরনূটেনডেন্ট, িঙ্গুইন্টিক 
সার্ভে অফ ইনশ্ডিয়া।” বিপুল উদ্যম লইয়া গ্রীয়ারসন্ তাঁহার উপর ন্যস্ত এই কাজের জন্য 
উপাদান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। উপাদান সংগ্রহের কাজে ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলে বহু 
সরকারী ও বেসরকারী সংবাদদাতা নিষুন্ত করা হয়। কার্মদের নিকট বাইবেলের একটি সরল 
কাহনী, কতকগুলি শব্দ ও বাক্যাংশ (ফ্রেজেস্) পাঠান হয়। তাঁহাদের উপর নিদেশি দেওয়া 
হয় যে তারা তাহাদের জন্য 'নার্দষ্ট এলাকায় প্রচলিত প্রাতটি ভাষা ও উপভাষাভাষী যত 
আঁধক সংখ্যক সম্ভব বান্তর 'নকট গিয়া 'নার্দ্ট সরল আখ্যান এবং শব্দ ও বাক্যাংশগীলর 
মমার্থ বুঝাইয়া বাঁলবেন। যে ব্যা্তর নিকট যাইবেন সেই ব্যন্তি নিজের মুখের ভাষা অথবা উপ- 
ভাষায় উহা ববৃত কাঁরলে এঁ বিবাত এ ভাষা বা উপভাষায় যথাযথভাবে 'লাঁপবদ্ধ কাঁরতে 
হইবে। ইহা ব্যতীত এ ব্যান্তাটির নিকট হইতে তাহার নিজের ভাষায় কাঁথত যে কোন একটি 
কাহনী বা ঘটনা ও লিপিবদ্ধ কারতে হইবে। এইভাবে একাটি বিশেষ ব্যান্তর নিকট তিনাঁট 
উপাদান সংগ্রহ কারতে হইবে । ভারতে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি গ্রামের লোকের মধ্যেও কথ্য 
ভাষার ভেদ আছে, একই গ্রামের দুইটি পল্লীর লোকের মধ্যেও কথ্যভাষায় ভেদ লাক্ষত হয়, আবার 
একই গ্রামের মধ্যে বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানুযায়ী কথ্যভাষার 'বাভন্নতা ধরা যায়, এমন কি 
একই গৃহে বাসকারী পুরুষেরা এমন কতকগুলি কথ্যভাষার শব্দ ব্যবহার করে যাহা বাড়ীর 
স্লীলোকেরা ব্যবহার করেনা, আবার এই স্তীলোকেরাই এমন দুএকাঁট শব্দ ব্যবহার করে যাহা 
বাড়ীর পুরুষেরা ব্যবহার করে না। এই সব কারণে একই এলাকার 'বাভন্ন বর্ণ ও সামাজক 
অবস্থার স্ত্রী ও পুরুষদের নিকট যত আঁধক সংখ্যক সংখ্যায় সম্ভব পূর্বোল্লিখিত মত তিনটি 
উপাদান সংগ্রহের নিদেশি দেওয়া হয়। সমীক্ষাভূ্ত প্রাতাঁট অণ্চলে একই প্রকার কার্ষ প্রণালণ 
অবলম্বিত হয়। এই সব তথ্যাবলী ১৯০৩ খষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীয়ারসনের নিকট প্রত্যহ পুঞ্জীভূত 
হইতে থাকে। গ্রীয়ারসন্ অতঃপর এই িবরণগুলি সংশ্লিষ্ট অণুলের 'লাঁপ, ভূগোল, ইতিহাস, 
বিগত জনগণনা রিপোর্ট ইতিপূর্বে এই সম্বন্ধে কোন.গবেষণা হইয়া থাকলে সেই তথ্য, বিবরণে 
সংগৃহীত শব্দাবলীর ধ্বাঁনতত্ব, বাক্যাবলীর গঠন পদ্ধতি, ব্যাকরণগত বৌশষ্ট্য প্রভাতি পৃঙ্খানু- 
পৃঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত সহ রিপোর্ট রচনা আরম্ভ করেন। 

ভারত গভর্ণমেন্ট অথবা গ্রীয়ারসন, কেহই আশা করেন নাই যে ভারতের ন্যায় একটি 
উপ-মহাদেশের সকল ভাষা ও উপভাষা সমীক্ষার কাজ দুই চার বৎসরে সমাপ্ত হইবে। সরকারী 
নিয়ম অনুযায়ী এঁদকে গ্রীয়ারসনের অবসর গ্রহণকাল আসন্ন হইয়া আসিলে ইহা স্থির হয় যে 
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অবসর গ্রহণের পর ও গ্রীয়ারসন, এই রিপোর্ট রচনার কাজ করিয়া যাইবেন। ১৯০৩ খস্টাব্ে 
সরকারা চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রীয়ারসন! ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন ও তথায় সারে 
অঞ্চলের ক্যাম্বারলে নামক স্থানে গৃহনির্মাণ করিয়া বস করিতে থাকেন। সরকারী চাকুরী 
হইতে অবসর লইয়া গ্রীয়ারসন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় ভাষা চর্চা রূপ নূতন কর্মজীবনে প্রবেশ 
কাঁরলেন। িঞ্গুয়ান্টিক সাভেঁ অফ ইপ্ডিয়ার স্পারিনটেনডেন্ট রূপে সংগৃহীত উপাদান গুলির 
উপর ভিত্তি করিয়া রিপোর্ট রচনাই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের ধ্যান-জ্ঞানে পাঁরণত হয়। 

১৯০৩ খস্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খন্টাব্দ পর্যন্ত অক্লান্ত পাঁরশ্রমের ফলস্বরূপ এই 
[রিপোর্টের ২০টি সুবৃহৎ সংখ্যা মোট ৮,০০০ পৃজ্ঠা সহ প্রকাশিত হয় (৭)। এই রিপোর্টের 
প্রথম কয়েকটি খণ্ড রচনায় নরওয়ে দেশীয় ভারতাঁবদ্যাবিদ ডাঃ জ্টেন কৃনোউ গ্রীয়ারসনকে 
সাহায্য করেন, রিপোর্টের বাকণ প্রায় ই ভাগ গ্রীয়ারসন, একক ভাবেই রচনা করেন। 'রিপোর্টগ্াল 
প্রাণধান করিয়া দেখা যাইবে যে এই 'রপোর্টগ্লিতে দুইটি অশ্রেণীভুত্ত (আন র্লাসফায়েড ) 
ভাষাসহ ভারতের এই চারটি মূল পৃথক ভাষা গোষ্ঠীর আলোচনা আছে-_ €১) অস্ট্রো এশ- 
য়াঁটিক ভাষা গোষ্ঠী (২) 1সনো-টিবেটান ভাষা গোম্ঠী (৩) আর্ধভাষা গোম্ঠী এবং (৪) দ্রাবিড় 
ভাষা গোম্ঠী। এই মুলভাষাগোম্ঠীর অন্তভূক্তি ১৭৯ টি শাখা ভাষা গ্রীয়ারসন্ শ্রেণীবদ্ধ করেন, 
এইগুলির প্রত্যেকটি হইতে পৃথক লক্ষণাক্রান্ত ভাষা। এই ১৭৯টি ভাষাসহ এই সব ভাষার 
অন্তভূর্তি &8৪8ট উপভাষা ও  গ্রীয়ারসন পৃথক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই সব ভাষাগুলির 
প্রত্যেকটির ধৰনি বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণ, লিপি প্রভৃতির আলোচনায় গ্রীয়ারসনের পাশ্ডিত্যের গভশ- 
রতা উপলব্ধি করা যায়। 

ভারতের ন্যায় এক বিরাট উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি ভাষার উপর 'লাখত, ক্ষুদ্রাতক্ষ্র 
বিষয়টির প্রতি ও সতর্ক মনোযোগ য্যন্ত এই গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ড এই ভাষা গাল সম্বন্ধে সকল 
প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের আকার বাঁলয়া ববেচিত হয়। ইহাতে গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত 
গুল, ধ্যান বিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাতত্ব ও এঁতিহাঁসক 'বচ্গরসম্মত বাঁলয়া প্রমাণিত হই- 
য়াছে। ভারতবর্ষকে সংজ্জুভাবে জানিতে হইলে গ্রীয়ারসন্ রচিত এই িপোর্গুলি বর্তমানে 
অপরিহার্য। 

(৭) 60715 0) 110 17111115010 পাছত ০01 117018 (1903-28) : 

৬0], 1. (0১0) 1170008011017, (1১11) 00100212116 ৬০902101171 01 [170121) 121161121565, 

(12117) 0010118171150 10100610171 01 11100-41520 12101125665. 

৬০1. [1]. 101) 107011101 2110 1121 1917011105, 

৬০1. 11]. (01) 110610-1301777217 12106026506 01060 2170 1010)017 45521) 

(11) 13900, 9৮2 2100 19011117 £10915 01 11106900 30117091 19176119565. 

৬০1. 1৬. 71011022170. 10172510121] 19011501505. 

৬০1. ৬. 10100 41021 1491720705.128500 91900 (1) 13002911210 455211650 

(11) 13119112740 01199. 
৬০1. ৬]. [1700-45217) 17110075565, 11601916 0101910, 12851611) 1711701 

৬০]. ৬1]. [1000-41521 19116058505, 901011701] 01000, 112121101, 

৬০1. ৬1]. [17100-4152া0 17810509565. 2010) ড/65/61 01000 (1) 911701)1 2170 
19101002011) 109101 010152000 1721051025095 11001110100 12517111171, 

৬০1. 15. 11100-41521) 1-211688855, (06708101001) (1) 65657171701 2100 7917021)1 
(11) 7২912502171 200 00115811001) 3101 11108956501 70179170951) 010, (৮) 72211211 

12175119265. 

৬০1. 5. 172012া) দিতোগা, 10500, 0177017) 32100101, 017810119 [.2:76495৩9. 
৬০1, 200, 03059 19178898265. 
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১৯২৮ খস্টাব্দে এই সমীক্ষার শেষ 'িপোর্ট প্রকাশ ভারতের সাংস্কীতক ইতিহাসে 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই সময় গ্রীয়ারসন্ সপ্তসপ্তাতি বর্ধবয়স্ক হইয়াছিলেন। ভারত ব্যতীত 
জগতের কোন বহ:ভাষী দেশেই এইরূপ কাজ আর হয় নাই। এই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখবার জন্য 
এই বংসরই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট গ্রীয়ারসনৃকে আতি উচ্চ সম্মানসূচক “অর্ভার অফ মোরট” উপাধি 
দান করেন। ইতিপূবেই তানি সি, আই, ই (১৮৯৪) ও কে-সি-এস) আই (১৯১২) উপাধি 
লাভ কারয়াছলেন। 

লিঙ্গুয়ীষ্টক, সাভে” অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট প্রকাঁশত হওয়ার পর ভারতের ভাষাতত্ত 
সামাত (লিঙ্গ্ায়ষ্টিক, সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া) ভারতের ও ভারতের বাহিরের পাঁণ্ডতগণ 
কর্তৃক ভারতবিদ্যার বিভিল্ন বিষয়ে লাখত একটি স্মারকগ্রন্থ গ্রীয়ারসনকে উৎসর্গ করেন (মে, 
১৯৩১)। এই সঙ্গে সংস্কৃত, পাল, মৌথলনী, বাঙ্গলা, পাঞ্জাবী অসমীয়া, সওতালণী, তেলেগু, 
ডাড়য়া, তামিল, মলয়ালম, "হিন্দী, উদ্দ্দ্ প্রভাতি 'বাভন্ন ভারতাঁয় ভাষায় গ্রীয়ারসনের প্রশাস্ত 
বাচক কাবতা ও আভিনন্দন বাণী ও প্রোরত হয়। সংস্কৃত ও পাঁলিভাষার আভিনন্দন পত্রদুইটি রচনা 
করেন যথাক্রমে পণ্ডিত কালনপদ তকাচার্য (সংস্কৃত সাহত্য পারষং ) ও স্বনামখ্যাত পাণ্ডিত 
বিধূশেখর শাস্ত্রী €শান্তিনকেতন )। এই উপলক্ষ্যে বাঙ্গলা ভাষায় রবীন্দ্রধূগের অন্যতম 
অগ্রগণ্য কাব মোহতলাল মজুমদার 'নিম্নোদ্ধৃত কাঁবতাঁট রচনা করেন। পরে এই স্মারক প্রবন্ধা- 
বলন লিঙ্গুয়াষ্টক সোসাইটি অফ ই-্ডিয়ার মুখপন্রের দ্বিতীয় ও পণ্চমখণ্ড রূপে প্রকাশিত হয় 
(১৯১৩২)। 

শ্রীষ্ন্ত স্যর জ্যরজ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের উদ্দেশ্যে _ঃ 
ভারত ভাষা বাচম্পাঁতি 

তোমার হৃদয়-পদ্মখানি খজে নিলে ভারত-সরস্বতী ।__ 
হিম সায়রের মরাল-গলে পাঁরয়ে আগে মালায় গাঁথা মোতি, 
ধবধবে তার পালক দিয়ে মরূচে বীণার মুছিয়ে নিলে হেসে। 
সূর্য যখন এই আকাশে অস্ত গিয়ে উঠল তোমার দেশে, 
সন্ধে বেলার সাবিত্রী কি সঙ্গে ছিল? আর্ধকুলের সতী 
চিনলে তোমায়, তুমিই বুঝি আর জনমে ছিলে বাচস্পাঁতি ? 
এবার এলে ভাষা-সরৎ -শতবেনীর শঙ্খ ধারীর বেশে। 

আজকে তোমায় স্মরণ করি, বরণ কার- প্রণাম কার মোরা 
নৃতন খধষি দৈবপায়নে, ভাবা-মহাভারত রচয়িতা ! 
সত্যবতা-সৃত যে তুমি, তোমার তপে বাণী শুচিস্মিতা 
অস্টাদশ পর্ব ঘিরে পরিয়ে দিলে একই পথর ডোরা! 
এমনি প্রেমেই ধন্য হবে তোমার জাতির শাসন ভারতজোড়া, 
তোমার আসন বুকের মাঝে, তুমি মোদের চিরাদনের মিতা । 

মোহি৩লাল মজমদার 
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১৮৯৪-৯৫ খম্টাব্দে ভারতে বাসকালে গ্রীয়ারসন ছযটি লইয়া কাশ্মীর ভ্রমণ করিতে যান। 
এই সময় আর্যভাষা গোষ্ঠীর সাঁহত সাদৃশ্য এবং উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্যযুস্ত কাশ*্মীরাঁভাষা তাঁহার 
কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাঁন উৎসাহ সহকারে কাশ্মীর ভাষার চর্চা করিতে 
থাকেন। এই চর্চার ফলে তান কাশ্মীরাভাষা সম্বন্ধে একাঁধক প্রবন্ধ একটি ব্যাকরণ ও একটি 
অভিধান প্রকাশ করেন (৮, ৯)$ গ্রীয়ারসন্ কাশ্মীরী ভাষাসম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে 
আদতে আর্ধভাষা গোম্ঠীভুত্ত কাম্মীরী ও ভারতের উত্তর প্চমাণ্টলের ডার্ডক শ্রেণীভুন্ত অন্য 
ভাষাগুলি আর্য ও ইরানীয় এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী স্তর। গ্রীয়ারসন্ রচিত সহম্রাধক পৃক্ঠায় 
সমাপ্ত কাম্মীরী আভধানের প্রথম খণ্ড ১৯১৬ খন্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ খন্টাব্দে 
গ্রীয়ারসনের ৮২ বংসর বয়সে এই পুস্তকের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। (১০) এই' আঁভিধান 
সমাপ্তির স্মারক হিসাবে একজন ইটালীয় ভাস্কর 'নার্মত গ্রীয়ারসনের একটি আবক্ষ মূর্তি 
কলিকাতার এশিয়াঁটক সোসাইটি ভবনে স্থাপিত হয়। 

কাশ্মীর ও (গ্রীয়ারসন কর্তৃক ) 'ডার্ডউক' নামে আভাহত ভাষাগুলির সহিত ইউরোপের 
জপংসীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত “রোমান” ভাষার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইউরোপের এই শ্রাম্য- 
মান জনগোম্ঠীর সাঁহত অতাঁত ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে ইউরোপের ও ভারতের পাঁদ্রকাদতে 
গ্রীয়ারসন- অনেকগ্লি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২৭ খষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন ইউরোপের জিপ্্সীলোর 
সোসাইটির” আধিনায়ক ( প্রোসডেন্ট ) পদে বৃত হন। 

ভারত ভাষাতত্বজ্ঞ রূপেই গ্রীয়ারসন্ জীবনে বিশেষ প্রাসদ্ধি লাভ করেন কিন্তু তাঁহাকে শুধু 
ভাষাতত্বাভিজ্ঞ বলিয়া চহিত করিলে তাঁহার মহত্বকে খর্ব করা হয়। ভারতাবদ্যার নানা বিভা- 
গেই গ্রীয়ারসন: নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া যান। এঁশয়াঁটক সোসাইটির পান্নকা (কাঁলকাতা 
ও লন্ডন ) ইণ্ডিয়ান এীন্টকোয়েরী ও ইউরোপের বিদ্বংপ্রাতষ্ঠান গলির পান্রিকায় তানি সংস্কৃত 
সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে কতকগ্যাল প্রবন্ধ পুস্তকাকারে' সংগৃহীত 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (১১ )। অশোক ললাপি, বিক্রম সংবং, ভোজ (রাজ), রাজগ্হের 
বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধগয়ার িপিমালা, মাঁথলার মধ্যযুগীয় রাজগণ প্রভৃতি এীতিহাসিক বিষয়ে তাঁহার 
গলাখত সামায়ক পন্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী এীতিহাসিকদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
লোকগাঁতি সংগ্রহেও গ্রীয়ারসন্ বিশেষ কৃতিত্বের পাঁরচয় দেন, বহু বিহার, ভোজপুরণী ও 

পাঞ্জাবী লোকগাতি সংগ্রহ করিয়া তিনি এই গুলি সামায়ক পন্রে প্রকাশিত করেন। এইভাবে 
এইগ্াল বিলযীপ্তর কবল হইতে রক্ষা পায় (১২)। ১৮৮৬ খ্জ্টাব্দে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত প্রাচা 
বিদ্যা মহাসম্মেলনে গ্রীয়ারসন, মধাযূগের ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ তুলসাঁদাসের ভাষা 

(৮) 17552855011 17251111111 ডো2101217 1895, 1২610111160 1) 1899. 10175 171520119. 1.21761126৩ 

01 10111) 9/০51617 [11019, 1.017001, 1906. 

(৯) 4 [0810081 01 10551/117 19060966) 0010101গাধ্য আোআাথা02য 9০, 02 5015. 191]. 

(১০) 4৯ ৫1000108101 18510111191060885 0810005, 1916-32,. 

(১১) 08110510065 01 1110121) 1:116126016, 1 321110801895. 

(১২) (৪) 6০1 1015. 00. [28507 09015107001 04957351883, 0) 50106 31887 01 
50185, 7.1২.4.5., 1884, (০) 4117915 82171550) 31701001 2010-71-49 1885, 0৫) গাআ০ 
[92702101105 90189, 14) 1906 6০. 



৭২ সমকালীন [ বৈশাখ 

সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ পাঠ করেন €১৩)। ইহার পর কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাই- 
টির পন্রিকার বিশেষ সংখ্যারূপে ভারতের আধুনিকভাষা সম্বন্ধে তাঁহার একট সাঁবশের উল্লেখ- 
যোগ্য রচনা প্রকাঁশত হয় (১৪)। এই সুদীর্ঘ.নিবন্ধে বর্তমানে রাষ্ট্রভাষা 'হন্দীর্পে ধৃত 
উত্তর ভারতের সমস্ত আণ্লিক ভাষাগুলির (ভোজপুরা, মৈথিল, অব্ধা, ব্রজভাষা প্রভাতির) 
গাঁতপ্রকৃতি বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

গ্রীয়ারসন, মধ্যযুগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রাঁচত কয়েকখানি পুস্তক ও সম্পাদন করেন। 
টিকা, টিস্পান কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদ সহ সম্পাঁদত এই পস্তকগ্ল সাধারণ পাঠক ও 
গবেষক উভয়ের পক্ষেই সমান উপাদেয় € ১৫)। িপঁজগ হইতে প্রকাশিত প্রাসম্ধ প্রাচ্যবিদ্যা 
সংক্রান্ত জেড-ডি-এম.-জি (সংক্ষেপে) পন্রিকায় গ্রীয়ারসন আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের 
ধবনিতত্ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভারতের ভাষাতত্ব আলোচনায় এই রচনাটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। (১৬) ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত “ইম্পিরীয়্যাল গেজোঁটয়ার” পুস্তকের 
ভারতের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় দুইটি দীর্ঘ অধ্যায় গ্রীয়ারসন কর্তৃক রচিত হয় (১৭)। 
এই দুইটি অধ্যায় কিছুকাল পরে অক্সফোর্ড হইতে পৃথক পস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৮)। 
এডিনবরা হইতে প্রকাশিত নীতি ও ধর্মসম্বন্ধয় বিশবকোষ (এনসাইক্লোপাডয়া অফ 'রালজন 
যন্যান্ড এঁথক.স, এীডনবরা, ১৯০৮-১৯২৬) ও সমপ্রীসন্ধ বি*শবকোষ এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানি- 
কার ভারতাঁয় ভাষা ও সাহত্য ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি নিবন্ধ গ্রীয়ারসন কর্তৃক 
রচিত হয়। 

১৯১৩৬ খচ্টাব্দে গ্রীয়ারসনের ৮&তম জন্ম বার্ধকী উপলক্ষ্যে লণ্ডন বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অন্তরভূন্ত_স্কুল অফ. ওরিয়েন্টেল স্টাডজ-_“ইশ্ডিয়ান য্যাণ্ড ইরানিয়ান স্টাডিজ” নামে একটি 
স্মারক গ্রল্থ প্রকাশ করেন। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পাঁন্ডত মণ্ডলণ প্রাচ্য বিদ্যাসম্বন্ধে 
এই গ্রন্থে রচনা দান করিয়া গ্রীয়ারসনের প্রাতি নিজেদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন (বুলেটিন অফ দি 
লণ্ডন স্কুল অফ ওঁরয়েন্টেল স্টাডিজ, ৮ম খণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯৩৬ )। এই পুস্তকে 
গ্রীয়ারসন রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাঁদর যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহা বৃহদাকারের ২২টি 
পৃঙ্ঠা আঁধকার করিয়াছিল। তাঁলকাঁট মীদ্রুত হওয়ার পর গ্রীয়ারসন এইটি দোখিয়া মন্তব্য 
করেন যে তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে, ইহা সঙ্কলিত হইবার পর তাঁহার আরও রচনা প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই ব্যাপার হইতেই গ্রীয়ারসনের রচনার বিপুলতা অনুমিত হইতে পারে। 

বিদ্যাবন্তার স্বীকতি হিসাবে গ্রীয়ারসন ডাবালন, অক্নফোর্ড পাটনা ও হালে (জামানী?) 

(১৩) শা6 1110692521৬ 61779800121 11161961160 01110050791 ৮1 50090121 1600161706 10 
শ11151055. 

(১৪) 176 810৫6] ড61719081911716020016, 01 00000500) 7.4-১-85 1889, 

(১৫) (2) 10176 75017125726 01 012110 210- 72151 2. 81080512060 101 0011. 980015011 
[0৬15৩01 ৬০01, 1 10) 1635 00101701015 21070 10665 (1896)--1911)) (810065. 

(0) এ 006 ৬০1578108, 17%0115--1-01660 80৫ [7150519160, ).4.9.03.১ 1884. 
(০) 11176 99158159, 01 3111915--150- অ10) 10000800000 800 100665, 0215805, 189. 

(৫) 10076 311259--0310015217 01 75558170917, 20. &70150912060 0,45 1894. 

(০) 701015172 1781105172 85 ৬1002810911, 12176. থা, 15017000) 1935. 

(১৬) 08. 070 6110001085 ০0 8০৫৫1 [000-4১1021) 60180018515, 24010571895, 

(১৭) 117061121 0825661 06 10015, তত 01101, 1907-9. 1৮০01, 1, 0789. ভা, ৮০1. 11, 
01820. সো. 

(১৮) 1175 60/00105, 1917288865) 16751816 2110 161181005 ০0 10018, 0391৫, 1912. 



১৩৬৯] জর্জ আব্রাহাম গ্রাীয়ারসন ৭৩ 

বিশববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্রেট লাভ করেন। পৃথিবীর বহু বিদ্বৎ প্রাতিষ্ঠান বিশেষতঃ 
প্রাচ্যাবিদ্যাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগ্ল গ্রীয়ারসনকে সম্মানিত সদস্য তালিকাভুক্ত কাঁরয়া নিজোঁদগকেই 
গৌরবান্বিত মনে করিতেন। ভারতে আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটির সাঁহত গ্রীয়ারসনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির পান্রকাতেই 
তাঁহার আঁধকাংশ রচনা পন্রস্থ হইয়াঁছল। কিছুকাল তিনি এই সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক ও 
ছিলেন। ১৯০৪ খজ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সম্মানিত ফেলো বাঁলিয়া পারগাঁণত হন। 

ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ কাঁরয়া ইংল্যাণ্ড বাসকালে গ্রীয়ারসন. ভারতের সাঁহত 
যোগসূত্র ছিন্ন করেন নাই-ভারতের 'বিদ্বংপ্রাতিষ্ঠান ও গবেষকেরা তাঁহার উপদেশ ও সহায়তা 
আবশ্যক হইলেই পাইতেন। অস্মদ্দেশীয় ভাষাচার্য ডাঃ সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
গ্রীয়ারসনের সবিশেষ স্নেহ ও প্রণীতিভীজন ছিলেন। ভারতীয় ছান্রেরা ইংল্যান্ডে তাঁহার সাঁহত 
সাক্ষাৎ কাঁরলে গ্রীয়ারসন, আতিশয় আনাঁন্দত হইতেন ও এই সব ছান্রদের তান সর্ব তোভাবে 
সাহায্য কারতেন। 

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জগতের পাঁন্ডতমন্ডলশর মধ্যমাঁণ হইয়াও গ্রীয়ারসন আত 
অমায়ক ও সরল প্রকাতির লোক ছিলেন। তিনি এমনই ব্যন্তত্বশালশ ছিলেন যে কোন অপাঁর- 
চিত ব্যান্তও তাহার সম্মুখে আসলে তাঁহার আতিশয় অনুগত হইয়া পাঁড়ত। সত্তরবর্ষকাল 
অনলসভাবে ভারতবিদ্যা চর্চার পর ১৯৪১ খণ্টান্দের ৭ই মার্চ একনবাতিবর্ষ বয়সে গ্রীয়ারসন- 
তাঁহার ক্যাম্বারলেস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। গ্রীয়ারসনের স্মৃতি ভারতবাসির হৃদয়ে 

ভাস্বর হইয়া থাঁকবে। কবি মোহতলালের ভাষায় গ্রীয়ারসন- অবশ্যই ভারতবাঁসর 
মিতা” 
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ইংরেজ রাজত্বের অবসানে ইংরেজের তিনাঁট জানিষ আমরা পরম আগ্রহে আঁকড়ে ধরেছি। সেই 
1তনাট হল : ইংরেজচাঁলত সংবাদপন্ন ল্টেটসম্যান, ইংরেজী মাধ্যম সমান্বত শিক্ষায়তন তথা 

কেম্ব্িজী পরীক্ষা এবং ব্রিটিশ মাকেন্টাইল ফার্মের চাকার। অবাঙালী উচ্চমধ্যাবত্তের এই কাঁট 
প্রসঙ্গে আগে থেকেই প্রচুর দুর্বলতা ছিল, ছিল নকল ইংরেজ হবার শখ, বাঙালী 1শাক্ষিত 
সম্প্রদায় একশ বছর আগেই যে শখের চূড়ান্ত করে ক্ষান্ত 1দয়োছল, পূর্ণপারতৃঁপ্তিজাত বৈরাগ্যে 
'এহো বাহ্য' বলে ঝেড়ে ফেলোছিল। 

আজ আবার অনেক বাঙালী নতুন করে ইংরেজীয়ানার নামে গদোগদো হচ্ছে; বিশেষ 
করে স্বাধীনতা প্রসাদাং নিম্নত্ব থেকে উচ্চত্বে হঠাৎ প্রোমোশন পাওয়া মধ্যবিত্তের দল। 

মাকেন্টাইল ফার্মে চাকাঁরর প্রাত মোহ সহজবোধ্য, কারণ সে চাকারর স্তাবলণ তুলনায় 
অনেক ভালো। অপর দুটির প্রাত আগ্রহও ওই মাকেণ্টাইলইজম। তবে ইদানীং আন্ত- 
জর্শাতিকতার নামে ইংরেজীভাষার সম্পর্কে যে অসহনীয় কাঙালপণা দেখতে পাচ্ছি তার, মোৌলিক 
উৎস যে দশ বছরের দাসবৃত্তজাত মনোভাব, তাও কি অস্বীকার করা যায়! সে কাঙালপনা 
শুধু বাঙালশ ইন্টেলেকচুয়াল সমাজেই নিবদ্ধ নয়। দিল্লীর সব সমাজ, ডি-এম-কে-র ফ্রেণ্ড- 
ফিলজফার-গাইড তথা স্বতন্ত্র নেতা এবং কংগ্রেসী সরকারের হোমরা-চোমরা, সবারই মধ্যে সেই 
লোপ পেয়ে যাওয়া ব্যারিস্টার, আই-ীস-এস সমাজের ইঙ্গপ্রেম আজ প্রবল জোয়ার তুলেছে। 
খদ্দরী মন্ত্রীরা যখন বানয়াদ শিক্ষার জয়গানে মাঠ-ময়দান পরিষদ ভবন কাঁপাচ্ছেন, ত'দের 
নিজেদের ছেলে-মেয়েরা তখন ইংরেজী স্কুলে কেম্ব্িজী পরাক্ষার জন্য ফিরিঙ্গী উচ্চারণে 
ইংরেজীকে মাতৃভাষার হিসেবে রপ্ত করছে। 

কলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 'বগত সমাবর্তন অনূষ্ঠানে ভাষণ 'দতে আমান্ত হয়ে আচার্ 

সতোন্দ্রনাথ বসু উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব 
ঘোষণা করেছেন। ইংরেজী নবাীঁশেরা তাতে এমন 'দশেহারা হয়ে পড়েছেন যে সাধারণ 
শালীনতাটুকুও বিস্মত হয়েছিলেন উপাচার্য সুরাঁজং লাহিড়ী। দ্বিতীয় দিবসের ভাষণে 
বিজয়লক্ষযী পশ্ডিত যে ইংরেজা ভাষার গুরুত্ব ও অপাঁরহার্যতা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, 
পৃর্বাদনের বস্তার বন্তব্যের সত্র ধরে মতান্তর প্রকাশে তাঁর আঁধকার কেউ অস্বীকার করবে না। 
কিন্তু বন্তুতা দেবার জন্য ডেকে এনে আঁতাঁথ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণে প্রকাশিত মতামত সেই 
অনুষ্ঠানেই খণ্ডন করেছেন উপাচার্য স্বয়ং, বিশেষ করে বস্তার অনুপাস্থাততে। এতে যে 
সম্মানত আতিির প্রাত সাধারণ ভদ্রুতাটুক রক্ষিত হয়ান, এমন অনেকেই অনুভব করেছেন। 
উপাচার্য মহাশয় যাঁদ আচার্য বসুর মতে একমত না হতে পারেন, তবে তা প্রকাশের জন্য অন্য 

কোন উপলক্ষ্য গ্রহণ করলেই সমীচীন হত। পরে অবশ্য উত্তেজনা প্রশামত হতে তান দু-ভাষার 
ওকালত করে 'বিবাঁত দিয়েছেন, “মাতৃভাষার যে কোন 'বিক্প নেই", বসু মহাশয়ের সেই মত 
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স্বীকার করে নিয়েছেন, দুই বন্তৃতার বিষয়রস্তুতে আনচ্ছাকৃত সংঘাতে আঁতাঁথ বস্তার প্রাত 

্রদার্শত অসম্মানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মূল বিরোধ থেকেই গেছে। 

গত পনের বছর 'যান ইংরেজী ভাষাভাষী দেশে বসবাস করেছেন, মেলামেশা করেছেন 

উচ্চতম ক্টনৈতিক মহলে, হ্যারোবিয়ান তথা “ফ্যাশানেবূল্ ইপ্টারন্যাশানালস্ট" (সংজ্ঞা 

শরৎ বসু কর্তৃক প্রদত্ত) জওহরলাল নেহরুর সেই সহোদরা বিজয়লক্ষমী যে ইংরেজী ভাষার 

গুরুত্ব সম্পর্কে অবাহত হবেন, তাতো স্বাভাবিক। ইংরেজ িচারপাঁতর সবাবধার জন্য, ইংরেজ 
ভাষাকে আইনত মাধ্যম ঘোষণা করে ইংরেজী না-জানা লক্ষ লক্ষ বচারপ্রার্থর অসুবিধা সৃষ্টি 
করেছে এবং দোভাষী ও অনুবাদকদের খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করিয়েছে যেই 'বচার- 
ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় লালিত ও সার্থকতাপ্রাপ্ত সুরাঁজং লাহড়ীও যে ইংরেজী ভাষার প্রাতি 
[বিশেষ অনুরাগ পোষণ করবেন, তাতেও অস্বাভাবিকতা কিছ? নেই। 

তবে শিক্ষা সম্পর্কে মতামত প্রকাশে আচার্য বস্ যে ওই দুজনের তুলনায় অনেক বোৌশ আঁধ- 
কারণ, এ কথাই বা অস্বীকার কার কেমন করে! ইন্টারন্যাশনাল কন্টাষ্টু। রক্ষায় ইংরেজী ভাষার প্রয়ো- 
জন কতখানি, সে বিষয়ে বজয়লক্ষমী পণ্ডিত  নশ্চয়ই সত্যেন বসকে শেখাতে পারেন। 'কন্তু 
উচ্চাঁশক্ষায়, বশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের (টেকনলাঁজর) ক্ষেত্রে, শিক্ষাদানে মাতৃভাষার 
ব্যবহার কতখানি সম্ভব এবং সমীচিন, মাতৃভাষায় আর্জত শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে কতখান কার্যকর-- 
সে সম্বন্ধে মত প্রকাশে আচার্য বসুর সমান যোগ্যতা সারা ভারতে আর কারো আছে 'কিনা 
সন্দেহ। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ষেরও নেই; কারণ বর্তমান ভারতের আঁধকাংশ উপাচাযই 
জীবনের অন্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই সুবাদে বিশ্বাবিদ্যালয়ে এসে প্রধান হয়ে বসেছেন। 
সে বসা অনাঁধকার বা অনাভপ্রেত এমন কথা বলবো না। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় এবং 
শিক্ষণ ও ীশক্ষাসংশ্লিম্ট কর্মে ছান্রসমাজের ঘানম্ঠ সান্নিধ্যে যাঁরা সারা' জীবন কাটিয়েছেন, ত'দের 
মতামত নিশ্চয় অধিকতর গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য। 

যোগ্যতার তুলনামূলক বিচার যাইহোক না কেন, নিজস্ব স্বাধীন মতামতের এবং তা 
প্রকাশের গণতান্তিক আঁধকার সকলেরই আছে। বিশেষ পদাধিকারে যান শিক্ষণ-ব্যবস্থার 
নিয়ন্রক, তাঁকে সুচিন্তিত আঁভমত স্পল্ট ব্যন্ত করতেই হবে। লাহিড়ী মহাশয় যে সত্যেনবাবুর 
মতামতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা নিয়ে যথোচিত চিন্তা করেছেন, দুই বন্তূতার 
সময়ের ব্যবধানে এমন অনমান করা চলে না। সমাবর্তন উৎসবের কর্মব্স্ততা ও কোলাহলের 
মধ্যে সমাহত চিন্তার অবকাশই বা ছিল কোথায়! 

আচার্য বসু সোঁদন সমাবর্তন ভাষণে যা বলেছেন, তা নতুন কথা নয়। 'তাঁন জে 
একথা আগে বহুবার বলেছেন। আর শিক্ষার বাহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পম্ট মতামত 
ব্ন্ত হয়েছে বহুভাষণে ও' নিবন্ধে। আন্তজীতিকতার প্রথম মন্ত্র যাঁর দ্বারা উদ্গীত হয়োছিল, 
য'র আন্তজাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নেহেরুকে পর্যন্ত পথ দেখিয়েছে, যাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাত 
ভাঁঙয়ে জাত [হিসেবে আমরা এবং ব্যান্ত হিসেবে তাঁর উত্তরসাধক-সাজা অনেকেই অনেক কিছু 
কামিয়ে নিচ্ছে, সেই রবীন্দ্রনাথ "কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমেই উচ্চতম শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন। সে নাতি প্রচার করেই তান ক্ষা্ত হনাঁন: বিষ্বভারতীয় শিক্ষণ-ব্যবস্থায় তা 
'নিচ্ঠাসহকারে প্রয়োগ করোছিলেন, সার্থক জ্ঞান করেছিলেন তাঁর সেই পরাক্ষাকে। 

কারেন্ট ইংরেজী, শুধু ব্যাকরণগত নয়, উচ্চারণগত, আজও যে কি পরিমাণ দম্ভের বিষয়, 
তা ভাবতেও 'বস্ময় লাগে। বিদেশীরা বন্তব্য বোঝাবার জন্য, বাঙ-লা বা হিন্দি ব্যবহার করতে 
ব্যাকরণ ভুল হলে লজ্জায় মরে যায় না, উচ্চারণে সাঠক আযকসেন্ট-এর চেয়ে শ্রোতার পক্ষে সবোধা 
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করার দিকে লক্ষ্য রাখে, অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুদিক "দিয়েই ব্যর্থ হয় তারা। কিন্তু কোন 
বাঙালী যাঁদ ইংরেজী বলতে ব্যাকরণ ভুল করে সমগ্র জাতির যেন মাথা কাটা যায়, আর উচ্চারণে 
যার কিছুটা দক্ষতা আছে, সে আজো এমন সম্মান দাবি করে যা কোনদিন প্রখ্যাত ইংরেজী 
অধযনপক জানকাঁ ভট্টাচার্য, কুঞ্জ নাগ বা প্রফল্ল ঘোষ পান 'নি। কারণ তাঁরা সজীব 'বশ্বভাষা 
ইংরেজী উচ্চারণ করতেন সাঠক আযাকসেন্ট সত্তেও বাঙলশীজহবার সহজ ভঙ্গীতে । আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভাতি নানান দেশে বাসা বাঁধতে গিয়ে যেভাবে ইংলণ্ডের ভাষা ছটা 
করে স্থানীয় বৈশিল্ট্যে স্বকীয়তা পেয়েছে, ইংরেজীকে সেই ধরণের বাঙালী বৈশিষ্ট্য দিতে তাঁরা 
সংকোচ বোধ করেন নি কোন 'দন। 

তবু তাঁদের মতন আরও বহু পণ্ডিত ইংরেজ ভাষাকে এত ভালোবেসৌছলেন যে, 
ইংরেজীতে স্বগ্ন দেখবার উপদেশ দিয়েছিলেন তরুণ শিক্ষার্থ-সমাজকে। আচার্য বসু বিস্ময় 
প্রকাশ করেছেন, বিদ্যাসাগর-মাইকেল-বাঁঙ্কমের আমলে ইংরেজী ভাষা আমাদের উপর চেপে 
বসলো এই জন্য যে, তখন পর্যন্ত হউম্যানিজ্ম.-এ উদ্বুদ্ধ আমাদের চিন্তানায়কেরা বার্ক হিউম 
প্রভৃতির প্রগাতশীল িন্তাধারায় আভষিন্ত হয়ে ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ ভাবধারাকেই সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির পরম উপায়ন জ্ঞান করেছেন। তখন পর্যন্ত ইংরেজের সবই ছিল আমাদের চোখে 
ভালো এবং ভালো মানেই ছিল ইংরেজের। বিদ্যাসাগর-মাইকেল-বঙ্কিমের বাংলা প্রতিই তাঁদের 
উদ্বুদ্ধ করোছল ইংরেজী ভালোর কিছু 'কছু বাংলায় লাপবদ্ধ করে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনে এবং বাঙালনীর জাতীয়-কল্যাণে ইংরেজী ভাষা বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষাতেই যে জাতির 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নাত লাভ হতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে আজগুবি মনে করতো সোৌঁদনের শাক্ষত 
বাঙালন। 

অক্ষয় দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দ রায় বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার পথ দোঁখয়ে- 
ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রমাণ করেছেন বাঙলাভাষা বতমান জীবনের যে কোন বিষয় 
আলোচনার উপযুক্ত মাধ্ম। এ সব প্রমাণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন আজকের ইংরে | 
তাঁদের অবগাঁতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরাই একজন সতীর্ঘ রাঁচিত যন্নাবদ্যার বই শফটিং 
শিক্ষা' চাল্লশ হাজার কপি 'বাক্কি হয়েছে, এবং ভা বটতলা বা কামারপুকুর থেকে প্রকাশিত নয়। 

ইংলশ িটারেচারের অতুল বৈভব কেউ অস্বীকার করে না। ইতিহাস আমাদের 
ইংল্যান্ডের সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে না দিলে ইংলিশ লিটারেচার আমাদের আলমারিতে উঠতো না, 
অন্তত মূল; যেমন ওঠেন রুশ, জার্মান, ফরাসী সাহিত্য-এশ্বর্যে যারা এতটুকুও কমতি 
যায় না। 

ইংরেজা সাহত্য আমাদের আলমারিতে উঠেছে, কারো কারো হয়তো হ্যান্ডবূকেও' পাঁরণত 
হয়েছে। কিন্তু জাঁতর অন্তরে তার আবেদন কতটুকু? ভাষার ব্যবধান প্রাণের সঙ্গে সংযোগ 
দ্ঢ় হতে বাধা দিয়েছে। কারণ পরভাষার সাহিত্য সমাজের উপরতলা চুইয়ে অভ্যন্তরে ঢুকতে 
পারে না কোনমতে । অথচ প্রকৃত সাঁহতোর রস সর্বমানবের হৃদয় স্পর্শ করতে বাধ্য। 

জাতিগত ব্যবধান বর্ন না করলে তা আবার সাহিত্য কিসে! আজ এদেশের সাহিত্য রাঁসকেরা 
রুশ-জার্মান-ফরাসী-নরওয়েজীয়ান সাহিত্যের রসাস্বাদন করেন ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে। 
ইংরেজী আমাদের 'শাক্ষিত সমাজে প্রচলিত না থাকলে ইংরেজী সাহত্য তথা অন্যান্য ভাষার 
[বিদেশী সাহিত্য সবই আমরা বাঙলা অনুবাদে পড়তাম। অনুবাদে রসক্ষু্ন হয় জেনেও 
আমরা ইংরেজী অনুবাদের স্বাদ জোলো বিবেচনা করি না। বাঙলা ভাষায় সৃতজর্মা হলে 
তাও 'বিস্বাদ লাগার কথা নয়। বিদেশী সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীর বাঙলা তরজমা যে বেশী হয়নি, 
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তার কারণ, বর্তমান যুগে বাংলা তরজমা যাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়, তারা ইংরেজী না জানা 
সমাজ, বদ্বংসমাজে যারা ওই একমান্র অপরাধে মূর্খ ও রসাস্বাদানের অযোগ্য বলে অবজ্ঞত। 

দুধের সাধ ঘোলে মেটে না, মূলের স্বাদ জোটে না অনুবাদে । এই সত্যে অবহিত হয়ে 
বতমানে প্রকৃত রসিক অনেকেই কেবলমান্র সাহত্য পাঠের আগ্রহে ফ্রে্চ-জার্মান-রুশ-স্প্যানশ 
ভাষা শেখেন। ইংরেজী ভাষা আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয় না হলে বহ; সাঁহত্য রসাপপাস চেষ্টা 
করে ইংরেজী ভাষাও শিখতেন। 

ইংরেজী ভাবধারা সমাজে চারিয়ে দিতে হলে সবাইকে ইংরেজী শিখতে হবে, একথা 
সত্য নয়। ফার্টঁ বক-এর ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত আশুতোষ দেবের অর্থপুস্তকসহযোগে পড়া 
থাকলে ভারতের চাষীরা বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব রপ্ত করবে, মূন্ত হবে সব কুসংস্কার থেকে, 
চাষের উন্নততম প্রণালী সাগ্রহে গ্রহণ করবে এবং জমির ফলন বাড়াবে,_এমন ধারণা একদিন 
চালু ছিল। যত সব ভালো ভালো 'মাস্ত দেশময় এতাঁদন নানা টেকাঁনক্যাল কাজ করে আসছে, 
তাদের ইংরেজী বদ্যার দৌড়ও আঁধকাংশ ক্ষেত্রে বড়জোর ওই ঘোড়ার পাতার ধোঁশ নয়। 

শহধ, ভরতে এবং বাংলাদেশই নয়, পশ্চিম ইয়োরোপ ছাড়া পাঁথবাঁর প্রায় সব দেশকেই 
আধ্দনিক 'চন্ভাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ নিতে হয়েছে ইংরেজ-জার্মান-ফরাসী-ডাচদের কাছ 
থেকে, নয়তো মার্কিন মুলুক থেকে । দক্ষিণ আমোরকান দেশগীলর মাতৃভাষা স্প্যাঁনশ, তারাও 
আধ্যানকতার দীক্ষা নিয়েছে আমোরকার য্তরাম্ত্র থেকে। অথচ শিক্ষার প্রয়োজনে কেউই 
শিক্ষকের ভাষা গলাধঃকরণ করোঁন। যে একটি মান্র এশিয়ান দেশ পাঁশ্চম ইয়োরোপের প্রধান 
দেশগ্যালর সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ওয়ার টেকনলজনীতে সমানে পাল্লা দিয়েছে, সে জাতাট জাপান। 
যে দেশের জনগ্ণণ সেই আঠার শতক থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিজ্ঞান ও টেকনলজা গুলে 
খেয়ে তার মেটাবালজম্-এর জোরে পশ্চিম ইয়োরোপেরও ঈর্ধার পাত্র হয়েছে। ওদের কেউ 
যাঁদ বা কছ; ইংরেজী শেখে তা'হলেও বি-বি-স-সম্মত উচ্চারণ করতে গলদণঘর্ম হয়ে মরে না, 
নিজের মতন করে বলতে লজ্জায় বোবা বনে যায় না। এই প্রসঙ্গে কাব ইয়োনে নোগ্চি আমার 
সাক্ষাৎ প্রমাণ, ইংরেজী কবিতা রচনায় য'র দক্ষতা সুবদিত; অথচ ইংরেজণ উচ্চারণে ছিল 
জাপানী ছাপ। মধ্যযুগীয় রূশদের জার পিটার পশ্চিম ইয়োরোপ চষে খেয়ে যোদন জ্ঞান-বজ্ঞান 
ও আধ্যনকতার সওদা নিয়ে দেশে এসে ছাড়য়োছিলেন, ইংরেজী বা ডাচ ভাষার মাধ্যমে মোটেই 
নয়। 

ভারতে, বিশেষ করে বাঙ্লায় ও দাঁক্ষণের উপকূল অণ্লে ইংরেজী শিক্ষার যে এত 
প্রসার ও কদর তার প্রমাণ এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কর্তৃত্ব আমাদের 'ছল না, সে কাজ 
করোছল ইংরেজ শাসক, ইংরেজ মিশনারী, ইংরেজচাঁলত সংবাদপন্র। আমাদের দেশবাঁসরা 
ওদের নির্দেশে অথবা ওদের প্রেরণায় ওদের নীতি ও' কর্মসূচীর সঙ্গে সহযোগিতা করোঁছল মান্র। 

দেশ স্বাধীন হবার আগে জাতীয় সংগ্রামের সব নায়কের মুখেই শুনেছি মাতৃভাষার 
প্রশাস্তি, সর্বকর্মে মাতৃভাষার প্রশাস্ত, সর্বকর্মে মাতৃভাষা প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি ঠিক যেমনাঁট 
শুনেছিলাম ভাইসরয় ও গভর্নরদের মোগলাই জৌলুশের নিন্দা এবং স্বাধীন ভারতে সেই 
জৌলুশ ও বলাস বর্জনের প্রতিশ্রুতি। নাঙ্গা ফাঁকরের আদর্শের সঙ্গে দাঁরদ্র ভারতের 
গণতান্তিক রাষ্ট্রপতির গগনস্পর্শা' জাঁকজমকের অসামঞ্জস্যের মত, গান্ধশীজ প্রচারিত উচ্চতম 
দেশকার্মর বেতনের সঙ্গে রাষ্ট্রপাতি ও রাজ্যপালদের বেতনহারের আকাশ-পাতাল পার্থকোর 
মত, আজ স্বাধীন ভারতে মাথা তুলেছে উগ্র ইংরেজীপনা। 

বিকৃত উচ্চারণে নিজের বাঙালী নামকে আ্যাংলসাইড করে নিয়ে ইটালিশজ্ঞ ইংরেজশতে 
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যাঁরা কথা বলেন, আমাদের বহন রাষ্ট্রপুরুষের মতে (ঁবশেষ করে এ-আই-আর-এর মতে) এবং 
তাঁদের নিজেদের মতে আজও তাঁরা নেটিভদের চেয়ে উচ্চস্তরের জীব। আর আমাদের মত 
যারা লোরেটো বয়েজ-এ প্রাথামক শিক্ষা, সেন্ট জাঁভিয়ার্সে কলেজী শিক্ষা এবং মাস কয়েক 
ইংল্যাপ্ডবাসের রোসডেনাঁশয়াল শিক্ষা লাভ করোন, সেই সব ডেম্পিকেবল, বাঙালীরা তাঁদের 
কৃপার পান্র। 

স্বাধীন ভারতের সরকারী উদ্যোগে যে কটি পাবালিক স্কুল তৈরি হচ্ছে, মায় সদ্য- 
বিজ্ঞাপত পাঁচ-ছয়ট সৌনিক স্কুলে পর্যন্ত সর্কতই শিক্ষা ও ভার্তির মাধ্যম ইংরেজী ভাষা। 
তার উপর ওই সব স্কুলে ছাত্রদের তোর কাঁরয়ে দেওয়া হবে কোম্বরজ ব*বাবিদ্যালয়ের লোকাল- 
বোর্ড চালিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। অর্থাৎ বছরে দু-আড়াই হাজার টাকা যে ছেলের 
শিক্ষার জন্য খরচ করার ক্ষমতা আছে আভভাবকের, আর আছে 'নদারুণ কড়াকাঁড় ও প্রবল 
কম্পাটিশান সত্তেও ভার্তি করার মত প্রভাব, সেই সব ছেলে আপনার আমার ছেলের মত স্টেট 
সেকেন্ডারি বোর্ড চালিত পরীক্ষা দেবে না, তারা দেবে কেম্্িজ। সোশ্যালিম্ট প্যাটার্ণ প্রবর্তনে 
বদ্ধপাঁরকর আমাদের কল্যাণধর্ম রাষ্ট্রের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার যে লক্ষ্য সহজেই ধরা পড়ে, 
তা'হল দুটি 'বাঁশম্ট শ্রেণীর উদ্ভব! একশ্রেণী হবে একাঁজাকউটিভ, আর দ্বিতীয় শ্রেণী, 
আপনার বংশধরেরা, তাদের ভাঁবতব্য একাঁজকিউটেড হওয়া । 

এহেন ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিকতার ধুয়া তুলে ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার বাহন হসেবে রক্ষা 
করার সার্থকতা ক? যাঁদ বলি, প্রথমজীবনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা ওই 'দ্বতীয় 
শ্রেণীকে উচ্চশিক্ষা সত্তেও যোগ্যতার মাপকাঠিতে খাটো করে রাখা, ভাষার চাপে । কথাটা অবশ্য 
মনঃপৃত হবে না অনেকেরই। 

ইংরেজী শেখার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং সমাজের সর্বস্তরের জন্য 
প্রধান প্রধান বিদেশী ভাষাগৃলি শিক্ষার আঁধকতর সুযোগ ও বিশেষ প্রেরণা সৃষ্ট আম বর্তমানে 
যে কোন স্বাধীন জাতির পক্ষে অপাঁরহার্য মনে করি। আমাদের ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম হবার কোন 
কারণ নেই। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরায় ইংরেজী ভাষা আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, ইংরেজী 
জ্ঞানে, রচনায় ও ভাষণে আমরা ইংরেজের সঙ্গে টর্কর দিয়েছি; স্বভাবতই বিদেশীভাষা ?শখবার 
সময় আমাদের আঁধকাংশ ইংরেজীর দিকে ঝকবে। তাই বলে লেখাপড়া শিখতে হলে ইংরেজীর 
মাধ্যমেই শিখতে হবে, ইংরেজী ভাষার বোঝা যে বইতে পারলো না, বিদ্যা-মন্দিরের দ্বারদেশে সে 
হরিজন হয়ে দাঁড়য়ে থাকবে, ইংরেজ যুগের এই উত্তরাধকারের জোয়াল কাঁধ থেকে নামাতে 
আজও এত অনিচ্ছা, এত আপান্ত কেন? 

যে আন্তজরাতিকতার ওজহাতে ইংরেজ ভাষার পক্ষে সব সময় আওড়ানো হয় সেই, 
আন্তজাঁতকতার সুযোগ ও আগ্রহ ষে কোন দেশেই শতকরা জনকয়েকের মাত্র থাকে এবং যাদের 
থাকে ভাষা শিক্ষার সুযোগও হয়ে যায় তাদের, অন্তত উদ্যমসহকারে করে নেয় তারা । প্যারসের 
পথে ডিকশনারি হাতে ধরে ফরাসী ভাষার কথা বোঝা ও বোঝানোর প্রচেষ্টা, কোন বড় শহরেই 
আজ আর দুললভ দৃশ্য নয়। অথচ মুষ্টিমেয় আন্তাতক অভিলাষীর জন্য ইংরেজী মুখস্ত 
কাঁরয়ে চোয়াল ব্যথা করানো হবে, বিজাতীয় ভাষালব্ধ প্রাণরসহান জ্ঞান মাথায় ঢুকিয়ে মগজে 
শুক্নো কাগজের খশখশানি জাগাতে হবে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের, যাদের মূখে 

আন্তর্জাতিকতার উচ্চাকাঙ্থা শুনলে হেসে উঠবেন ভাগ্যবানেরা! জনকয়েক ভাগ্যবানের 
আন্তজরাঁতিকতার বোঁদতে বাল হবে সমগ্র জাতির উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানাহরণের আকাঙ্ক্ষা_এই 
আমাদের শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন-কানুন সর্বনেশে। 
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উপাচার্য লাহিড়ী, বলেছেন ভাষার মাধ্যমে আর্জত জ্ঞানকে অন্তরের সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে 
গ্রহণ করে সত্বার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রমন নাকি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বহু পাঠ্য 
এবং পঠনীয় পুস্তকে ভাষার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খেতে হয়, তারপর সেই অধাঁত বিষয় 
পুনালখনে প্রকাশ পায় বদহজম। উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে, অনার্ঁ ও এম. এ-র পর্যায়ে কিছু 
সমীক্ষা করলেই এ সত্য প্রমাণিত হবে। 

হবে নাই বা কেন? ষে কোন বিষয়ের প্রার্থীমক ও মাধ্যামক জ্ঞানলাভ হল মাতৃভাষায়। 
তারপর ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুংপাত্তর ব্যবস্থা না করেই ছান্রাটকে হঠাং ফেলে দেওয়া হল 
অনার্স কোর্সে, একেবারেই ইংরেজী ভাষায় অথই' পাথারে হাবুডুবু। এই অবস্থায় বিষয় শিক্ষা 
যে কি পাঁরমাণ কঠিন হয়, সে যুগের বি-এ, এম-এ-দের পক্ষে তা উপলাব্ধ করা সম্ভব নয়। 

ইংরেজী জ্ঞানের জোরে ইংরেজ রাজত্বের সুফল হিসেবে বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
মর্যাদা এবং প্রভাব অর্জনের সুযোগট,কু যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে প্রভাব ক্ষু্ন 
হবার ভয়ে ইংরেজনীকে অন্যতম রাম্ট্রভাষা করবার দাঁবতে আন্দোলন এবং সম্মেলন করতেও 
লজ্জা পানান। 

অথচ দর্নয়ার দকে একবার চোখ মেলে তাকালে অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞানচক্ষ্ যে খুলে 
যায়, তার প্রমাণ ব্দ্ধদেব বসু । ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলনে রাজাজশীর ডেট 
হয়ে একদা কলকাতায় সম্মেলন ঘাঁটয়োছলেন তিনি। কিল্তু জাপান বেড়াতে গিয়ে সেদেশে 
মাতৃভাষার সমারোহ দেখে এসে এদেশে মাতৃভাষার অবহেলা এবং ইংরেজী বাতিকগ্রস্ততার তখর 
নিন্দা করেছেন তিনি ইদানীং প্রকাশিত একাধক বালষ্ঠ প্রবন্ধে। [তিনি বর্ণনা করেছেন, ভাবে 
জাপানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার ফল মাতৃভাষায় নিবদ্ধ হওয়ার ফলে, বিদেশণ পন্র-পান্রকায় তার 
চম্বক পাঠ করে সেই সেই দেশের জিজ্ঞাস ব্যান্তরা মূল পাঠের আগ্রহে জাপানী ভাষা শিক্ষায় 
উদ্বুদ্ধ হয়। আরো বলেছেন যে জাপানে এসে যে সব অগাঁণত িদেশণ নানাকর্মে বসবাস করে, 
জাপানীদের সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রয়োজনে জাপানী ভাষা শিখতে বাধ্য হয় তারা। পক্ষান্তরে 
এদেশে বাণিজ্যের জন্য আগত ইয়োরোপাঁয়রা বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে আমাদের ভাষা শিখতো, 
সে পর্বের অবসান হয়ে গেল যেই বাঁণকের মানদণ্ড রাজদণ্ডর্পে দেখা দিল। আজ কেবল 
ইংরেজের রাজভাষা বা আমোরকানদের মহাজন ভাষা নয় প্রাতাট বিদেশী এদেশে তার মাতৃ- 
ভাষায় বাৎাঁচং করে কাজকর্ম চাঁলয়ে যাচ্ছে, আমরা বাধ্য হচ্ছি বিদেশীভাষা শিখতে িদেশদেরই 
সমবিধার জন্য, তাদের মেহনৎ বাঁচাবার জন্য। 

রাষ্ট্রভাষা তো রবীন্দ্রনাথের মতে দেউীড়র ভাষা। সদর দরজার দাঁড়ে বসানো কাকাতুয়ার 
মত পাঁড়িয়ে নিয়ে ষে কোন ভাষাতেই দেউাঁড়তে পাহারা দিতে বাঁসয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু 
শিক্ষা হল অন্তরে মিশে যাওয়ার বস্তু, সেখানে অন্তরের ও অন্তঃপনুরের ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা 
ছাড়া আর 'কছুতেই প্রকৃত সুফল লাভ সম্ভব নয়। 

বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের (টেকনলজা) উচ্চতম শিক্ষার উপয্স্ত পুস্তক বাংলায় রচনা 
সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সত্যেন বসুর মত ডীঁড়য়ে দেবার নয়। আর হীতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সাহত্য-সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বই যে আজও রচিত হয়া, 
তার একমান্র কারণ হল সেই বাঙলা বই-এর কোন প্রয়োজন নেই; তাই দেশীয় পাঁণ্ডিতেরাও 
ইংরেজীতে বই লেখাই সমণীচিন মনে করেন। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি 
লাভ করলে ওই সব বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখা হবে এবং দেশাবিদেশের প্রখ্যাত গ্রন্থ 
নানান ভাষা থেকে বাঙলায় অন্যাদত হবে, বাঙ'লাভাষায় জ্ঞানাবজ্ঞান সম্পাকত গ্রন্থের দূর্বলতা 
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ও দুর্লভতার কারণ তো চাহিদার অভাব। নইলে বাংলা সাহিত্যের নানা দক সম্পর্কে ষে সব 
নত্য-নতুন বই বেরুচ্ছে, বাঙলা ভাষায় অনা” ও এম-এ পড়ার ব্যবস্থা না থাকলে কোন 'দিন 
তা হত না। 

প্লেটোর 'রপারিক, আযারিম্টট্ল্-এর পালটক্স, রুসো-র সোশ্যাল কনদ্রাম্ট, মিন-এর 
রচনাবলী, মাকসৃ-এরযুগান্তকারা প্রম্থ-এই সব অবশ্যপাঠ দেশকালজয় পুস্তক বাংলায় 
অনুবাদ করার কোন প্রচেম্টা আজ পর্যন্ত হয়ান,কি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে, কি সরকারি 
তরফ থেকে । বে-সরকার প্রকাশকের কি দায় পড়েছে! এ সব দিকে যে কোন তরফে কোন 
প্রচেম্টাই হয়ান, তাতে এইট;কু প্রমাণ হয় যে, বাঙলা ভাষাকে উচ্চাশক্ষার যোগ্য মাধ্যম করে 
তোলার কোন পরিকল্পনা নেই কারো, এমনকি সুদূর ভবিষ্যতের জন্যও। তার বদলে বাংলাকে 
উচ্চশিক্ষায় ব্যবহারের অনুপযুন্ত বলে, বাংলা ভাষায় উপযুস্ত পুস্তকাবলী গাঁজয়ে না ওঠার 
অজুহাতে ইংরেজীর ল্যাজে বেধে চলুক আমাদের শিক্ষা; বিদেশী মুদ্রার অভাবে গ্রন্থের 
আমদানি সঙ্কুচিত থাক, তবু যেন মেড-ইন-ইপ্ডিয়া ভালো বই-এর প্রচলনে 'ব্রাটশ-আমোরকান 
প্রকাশকদের রপ্তানি ব্যবসার ক্ষাত না হয়। যে সংস্কৃতি দফতর নাচিয়েদের নাচিয়ে বেড়াবার 
জন্য আর রবীন্দ্র-শত-বর্ষের নামে 'বাল্ডং কক্ট্রাটারদের বড়লোক করে দেবার জন্য কোটি কোট 
টাকা নিয়ে ছিনামনি খেলছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান টেক্নলাঁজর গ্রন্থসমূহ 'বাভল্ন অণ্লের মাতৃভাষায় 
এবং রান্ট্রভাষা হন্দিতে প্রকাশ প্রচেন্টায় তারা যাঁদ সেই অঙ্কের সামান্য ভগ্নাংশও ব্যয় করতো, 
দফতরের তাঁরফ করতে পারতাম। 

ইংরেজী মাধ্যমের মোহ বাজে লোককে পেয়ে বসবে, তা আর বাচত্র কি! রবীন্দ্রনাথ 
একদিন বিশবভারতঈতে দেশাঁবদেশের শিক্ষার্থদের ডেকে এনে বলেছিলেন, এখানে পড়তে হলে 
সবই পড়তে হবে বাঙ্লায়। সেখানে থেকে কত চীনা, কত মাদ্রাজী, কত ইংরেজ-জার্মান বাঙলা 
ভাষা ভাষণে ও পণঠনে রপ্ত হয়ে গেল। অথচ আজ ভারতের আন্তজাতিক নবদম্ভ পারতৃস্তির 
প্রয়োজনে প্রকৃত ভারতাঁয় জনৈক বাঙাল রবান্দ্র-দম্ভীরই নেতৃত্বে বিদেশীদের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থায় ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রবর্তিত হয়েছে বি*বভারতাঁতে। বাঙলা ভাষার মাথা 
মুড়োন হয়েছে, এখন ঘোল ঢেলে বিদায় করাই যা বাকী। 

বাঙলা ভাষার পক্ষে ভাবপ্রবণ ওকালতী করছি না আম। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা । 
সেই প্রয়োজনে প্রত্যেক অণ্চলের মাতৃভাষার উন্নাত ও বিকাশ সাধিত হবে। 

আন্তর্জাতিকতার স্নবারির মত অপর যে বাহবা দিয়ে ইংরেজী গেলাবার অটুট সংকল্প 
সমর্থন করা হচ্ছে, তা হল সর্বভারতীয় এঁক্য। 'হন্দি যাঁদ রাষ্ট্রভাষা হয়ে দেউাঁড় আগলে বসে 
থাকে, অনৈক্যের প্রবেশ খরদ্যান্টতে রোধ করতে পারবে, পরস্পরে বাতচিতে অস্মাবধা হবে না। 
আর হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হবে শুনলে যাঁরা আঁকে ওঠেন, তাঁদের জানাতে চাই যে বর্তমানে বহু 
বিদেশী রাম্ট্রের সঙ্গে নানাভাবে সংযোগরক্ষাকারী নেপাল-এর রাষ্ট্রীয় কর্মে নেপালাীই একমান্র 
ব্যবহৃত ভাষা । হিন্দিভাষীদের সঙ্গে প্রাতিযোগিতায় রাম্ট্রীকর্মে অহিন্দি অণ্চলের লোকেরা 
হঠে যাবে, এই হানমন্য ধারণা সমর্থন যোগ্য নয়। 

এঁক্ যাঁদ চাই, কোন কিছুই অন্তরায় হবে না। ইংরেজ হিন্দী বা আর যে কোন গাঁট- 
ছড়াই বাঁধা হোক না কেন, এঁক্যানূভূঁতি না থাকলে নকল ভাষার এঁক্য সর্তেও সুকুমার রায়ের 
“নারদ-নারদ” লাগা ঠেকানো যাবে না তাতে। আজ সারা দ্বানয়া মিলে গেছে পোশাকে, 
খাদ্যে মিলে উঠছে, মিলছে নাচের তালে, গানের ঢঙে, 'ফিল্মস্টারদের গ্ল্যামারে, মিলছে ইউ-এন-ও-র 
বৈঠকে, আঁলাম্পকের প্রাঙ্গণে, সমাজ-সংস্কারে, সাহত্োর ক্ষয়িফু চাঁরত্রে, শিজ্পের দুর্বোধ্যতায়, 
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বিজ্ঞাপনের সরসতায়, যল্বিজ্ঞানের সর্বাত্মক পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তিতে । সারা দুনিয়া ক্রমশ একরপ 

নিচ্ছে। কিন্তু একীকরণের এই মহাযজ্ঞে মাতৃভাষাকে বাল দেবার উগ্র উন্মত্ততা ভারতের মত 
আর কোথাও নেই। 

এই মূহূর্তে ইংরেজী বন করে শিক্ষা, ব্যবসা ও রাষ্ট্রকর্মে মাতৃভাষা বা রাম্ট্রভাষা 

'হান্দির রাতারাতি প্রবত'ন সম্ভব নয়। নয় যে তার কারণ, স্বাধীন হওয়ার পরবতরঁ এই পনের 
বছরে কোন প্রস্তুতি করান আমরা । আর প্রস্তুতি যে করান তার কারণ আমাদের বাভন্ন 
ক্ষেত্রের নেতবন্দ তার গুরুত্ব উপলাব্ধ করেনাঁন, দুশো বছরের রাজভাষা-প্রীতির জগদ্দল পাষাণ 
তাদের মস্তিষ্কে চেপে রেখেছে। 

স্বীয় মাতৃভাষা প্রসঙ্গে আযাগ্রোসভ ইনাফরিয়রিটি কমপ্লেক্সের বশবতাঁ হয়ে অন্যান্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদ বা মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের কিছুটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ইংরেজী- 
প্রয় বাঙালশর আযাকাডোমক দ:স্টির ঘোলাটে ভাব আজও সংশোধনের বাইরে । যত য্যান্তর ঝড়ই 
তুলুন, তাদের মাগাঁজক দম্ভের দূভেদ্য দুর্গের পরিখার জলে সামান্যতম কাঁপনও জাগবে না 
তাতে। বর্তমান বাঙালশর আত্মপ্রসাদের মূলস্তম্ভ দুটি : বাউলা ভাষার সমৃদ্ধি আর ইংরেজণ 
সাহত্যে তাদের দীর্ঘকালের ব্যংপাত্ত। '"দ্বিতীয়াট হারাবার ভয়ে প্রথমাটর আরও বাঁদ্ধর চিন্তা 
তাদের মাথায় ঢোকে না। 

রাস্ট্রকর্মে মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা ঘোঁষত হয়ে থাকলেও উচ্চ- 
শিক্ষার মাতৃভাষা প্রবর্তনের চিন্তা পর্যন্ত কোথাও প্রকাশ পায়ান। সে চিন্তা যাঁদ থাকতো, 
গ্ল্যান করে জ্ঞানাবজ্ঞান-টেকনলজীর বই ভারতের 'বাভন্ন ভাবায় প্রকাশের ব্যবস্থা হত, সরকারণ 
শিক্ষা ও সংস্কাতি দফতর দ্বয়ের ও 'বশ্ববিদ্যালয়গৃঁলির প্রযোজনায়। বই-এর যথেষ্ট চাহিদা 
সূ্টি না হতে প্রাইভেট সেঠার সে কাজে হাত দেবে না। 

বাঙলায় এম-এ পড়া প্রবর্তনের প্রাতিশ্রাতি যখন 'দিয়োছলেন সার আশুতোষ, 'কবে হবে' 
প্রশন করে বছরের পর বছর নিরাশ হয়েছিলেন গবেষণারত ও গ্রল্থ-রচনায় নিযুন্ত দীনেশচন্দ্র 
সেদ। শেষে একাঁদন আশুতোব বললেন, এতাদনে বই তৈরি হল, এবার শুরু করে দাও। 

একাঁদন, সুদূর ভাবধ্যতেও, শুরু হতে হলে, সুষ্ঠু পাঁরকম্পনা মত প্রস্তুতি আরম্ভের 

প্রয়োজন আবলম্বে। মাতৃভাষায় দেশাবদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ঠেকনলজনীর বই-এর ছড়াছড়ি হবে, 
ইংরেজী ভাষার আঘাতে বৃদ্ধি ও শান্ত ক্ষয় না করেও দেশের লোক প্রকৃত শিক্ষিত হতে পারবে 
এবং সে শিক্ষা সত্বার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে, আক্ষারিক জ্ঞান বা ইংরেজণ বর্ণমালার িখন- 
পঠন 'দিয়ে শিক্ষিতের পরিসংখ্যান হবে না। তারপরও "কন্তু উচ্চাকাঙ্খী ব্যান্তু মান্রই প্রয়াসী 
হবেন এক বা একাধিক 'বদেশীভাষা শিক্ষা করে ব্যাপকতির রসাস্বাদনে, আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে 
সার্থকতা লাভে। অন্যান্য বহিরাগত ভাষাগূলির মত ইংরেস্ভীঁ ভাষাও তার এঁতিহাঁসিক চিহ্ন 
রেখে যাবে ভারতের 'বাভন্ন ভাষায় বহু স্থায়ী শব্দ সরবরাহ করে। আজ যে প্রচলিত ইংরেজ 
শব্দের অপ্রচলিত বাঙলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের বাতিক দেখতে পাওয়া যায়, তার কোন প্রয়োজন 
থাকবে না সেদিন * 

রাখাল ভ্রাচার্য 

*এই আলোচনায় পাঠকদের 'বাভল্ল মতামতরে আমরা সাগ্রহে পন্রস্থ করবো ।- সম্পাদক 

৮ 
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[বিংশ শতাব্দী শি-্পইীতহাসে একটি বিশেষ সৃষ্টিকাল। আধুনক জীবনে নানা মূল্যায়নের 
পথে মানুষ বিচিত্র অনূভূতির স্বাদ প্রতি পদক্ষেপে পাচ্ছে। সেই 'বাচদ্র সমস্ত অনুভূতির 

আভিজ্ঞতা মানুষের মনোজগতের দর্গম প্রান্তদেশ আবৎকারে বহুদূর পর্যন্ত পক্ষাব্তারে 
অকাঁথত অকন্পিত সত্য নির্ণয়ে উদ্বেলিত হচ্ছে। গতিশীল সমাজের লক্ষণ মানুষের জানা 
জগতের বিধৃত সোন্দর্যাতত্বের আবরণ সরিয়ে অন্য কোন রহস্যময় নব সৌন্দর্য্য তন্ময়তাকে 
আঁবজ্কার করা। সেই আঁবন্কার করার পথে বাস্তব ও কল্পলোকের কত 'বাভল্ন ধরণের 
অভিজ্ঞতা শিল্পীর চির আবিত্কারী মনের কাছে তাদের অপাঁরমেয় সৌন্দর্যাতহ়ে সন্ধান এনে 
[দয়েছে। এই শতাব্দী একটি "বানর সময়। বড্তুবাদের উপাসনা আর বস্তুবাদের অন্তর সত্বার 
আবিচ্কার প্রয়াস এই দুই 'বিপরাঁতধমাঁ মানীসকতা এই শতাব্দীর বোশংট। ইয়োরোপ তখন 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর বস্তুর অপরিমেয় ক্ষমতা এবং তার জীবনের সব্ছেত্রে প্রসার শিল্পে নতুন 
নানা বস্তু কৌন্দ্রক চিন্তা সমান্বিত মতবাদের স্ফৃরণ ঘটালো। বিল্তু বস্তুর 'বিশবগ্রাসা প্রসার 
দেখে নতুন এক শিল্পী দল বস্তুর বাঁহরাবরণ সাঁরয়ে অন্তরবাসধ নতুন সঙ্গা আবিংকারে তৎপর 
হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ইতালীয় ?শপী জিনো সিভিরোনি প্রথম এবং প্রধান বাঁন্ু। সাঁভরেনি 
বস্তুরুপের দাল্টগ্রাহাতার মধ্যে যে বস্তুঘান তার বাইরে যে অপ্রত্যঙ্গ অরূপ তত্ব অসীম সৌন্দর্য 
সৃচ্টিতে নান্দিত, সেই অপরূপ সৌন্দর্যাকে গাতর ছন্দে আঁভধিন্ত করতে চেয়োছলেন। মানুষ 
বস্তুর অন্ত্লীন সত্বাকে আবিকার করতে চেয়েছে বস্তুঘানের উপাসনার মধোই । প্রকীতি ভার 

অফুরন্ত সৌন্দর্যাভাণ্ডার সেই উপাসনা সার্থক করতে অকৃপণ হাতে শিল্পীর মনের কাছে 
মৈলেছে তাদের রূপগত 'বাভল্ন ভ্গিমা। কিন্তু সেই বাঁহ্যক সৌন্দর্যাকেই বস্তুরূপের অর্ন্ত- 
লীন ছন্দময় গতির সৌন্দর্যা বলে শিল্পীর মন যখন মেনে নিল না তখন সেই প্রবাহিত গাঁতির 
আনন্দকে শিল্পী বিধৃত করতে চাইলেন অনা রহসাময় বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মাধামে। 
[সাভরোনি আধুনিক জীবনে বস্তুর উপাসনা আন্তারকভাবে ত্যাগ করতে চেয়েছেন বস্তুর অন্্ত- 
লাঁন গতির প্রবাহকে তার ছন্দগত রূপকে অন্য কোন সৌন্দর্যা তল্ময়তার মধ্যে। বস্তুর উপা- 
সনা তার বাহ্যক রূপ বিকাশকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু বস্তুর গুণসত্য বিশ্বজনীন অন্তর সন্বার 
সঙ্গে সংঘন্ত এবং বস্তুমান নিরপেক্ষ । এই বিশ্বজনীন অন্তর সত্বা সর্বদাই গাঁতময়। এই 
গতির আনন্দকে সিভিরেনি বস্তুমধ্যে প্রবাহিত বিশ্বজনীন ছন্দমধো অনুভব করতে চাইলেন। 
[তান তাঁর সম্ট চিত্রে রূপগত অর্থকে জড়বাদের উদ্ধে চেতন বাদের ছন্দময় আনন্দের গাঁতর 
তর্যক রেখার বাভশ্র ভঙ্গিমায় রূপ দিতে চাইলেন। 

বস্তুমানের বাহ্যক, প্রকাশের যে সত্য সেই সত্যরূপকে প্রাতিচ্ছায়াবাদ প্রকাশ করেছিল। 
বাহ্যক প্রকাশই বস্তুর অন্তর্গত অরূপ তত্বের সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাই 'সাঁভরেনি প্রাতচ্ছায়া- 
বাদকে বস্তুর চূ়াল্ত প্রকাশ বলে ধরলেন না। প্রাতিচ্ছায়াবাদ তখনই সার্থক যখন বস্তুর গৃণসত্য 
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গতর আনন্দকে প্রকাশ করবে। বস্তুর বাহ্যক রূপ স্বীকারের মধ্যে কোন সার্থক শিল্প চেতনা 

নেহ। গাঁওর ছন্দময় ভাব চিন্রস্াম্টতে বস্তুমানের সীমত প্রকাশের মধ্যে আবদ্ধ। বস্তুর 

গুণ সত্য প্রকাশে সেই গাতি আনন্দলোক সাঁন্ট করে। গাঁতিযুন্ত গাড়ীর গাতই হলো প্রধান। 

গাঙ্যুন্ত গাড়ার 1চতরসৃান্টতে বাহ্যক রূপটাই প্রকাশ পাবে সেখানে গাত যে বস্তুর প্রাণ তাকে 

আর ধরা যাবে না। বস্তুর বাহ্যক গুণান্বিত রূপ বিকাশ অপেক্ষা বস্তু সত্বার অব্যন্ত গণ সত্য 
গাতধর্মাতাই শিল্প চেতনায় প্রযুন্ত হওয়াই যুক্তিযুন্ত। বিপুল বিশ্বের অন্র্তানাহত সত্বার 
বিরাট প্রবাহই ?শল্পে উপজীব্য এবং কাঁব্যক আপাত সত্য বস্তুরুপ প্রকাশ সেখানে মূল্যহান। 

বস্তুর বাহ্যক রূপ বিশ আমাদের চেতনাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এই 
রূপাবরণ সীরয়ে বস্তুর সত্যরূপ আমরা গকছ:তেই অনুভব করতে পাঁরান। বস্তুর এই-বাহ্যক- 
রূপ বিকাশ যা সত্যরূপ প্রত্যক্ষ করতে বাধাস্বরূপ সেই বাহরাবরণের কাঁথত এবং গৃহীত 
বাভন্ন মূল্যবোধকে আগেই বস্মৃত হওয়া প্রয়োজন। কেননা এতে করে আমরা 'বশ্বপ্রকাতর 
মধ্যে ছান্দত সত্বার মূল।)বোধকে 1শলপচেতনায় নতুন ভাবে অনুভব করতে পারব। 

রিয়ালাট শব্দাট 1দয়ে ব্যান্তাবশেষের আঁভজ্ঞতা এবং বস্তুমান নিরপেক্ষ একটি সত্য 
প্রকাশ সম্ভবপর। ব্যাস্তর ?নজস্ব মানাসক সংয্ান্ত বস্তুর গুণ সত্য মধ্যে, 'রিয়ালটির প্রকাশ 
করে। রয়ালাটর সাহায্য নয়ে ?বশ্বপ্রকীতির অন্তনাহত চেতনা বিকাশকে তার 'বাচন্র বৌশম্টকে 
আবেগময়তা দিয়ে উপলাধ্ধ করা যায়, কারণ তখনই অনুভব করা যায় একাঁট সর্বজনীন গাতর 
উপাঁস্থাত বিশবপ্রকীতিকে যা সর্বদাই প্রাণময়তা 1দয়েছে। 

উপলাব্ধগত সত্যের সঙ্গে স্মাতর সম্পর্ক আবিচ্ছেে। কিন্তু স্মৃতির কার্যকারিতা 
রিয়ালাঁটির অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেয়, সেখানে স্মাত বস্তু নিরপেক্ষ। চৌক কোন বস্তু 
সম্পীকতি আঁভন্ঞতা এবং অনুভত স্মৃতি সাহায্ে রূপ বোচন্রে বাহত হয় আবার সেই 
একই রূপ বোচন্র বাঁচ্রভাথে গোলাকার কোন বস্তু সংযোগে অনুভূত হয়, যাঁদ-উভয়ক্ষেত্রে রং- 
এর প্রয়োগ হয় নীল। সেখানে স্মৃতি বস্তুমান অপেন্ষন বস্তুরগুণ-সত্য ঙ্গে আধকতর 
সংযুন্ত। সেই কারণে অনুভূতি আমাদের কাছে প্রাধান্য পায়--অনুভূতি বস্তুমান সংযোগ 
রাহত হয়ে অব্যন্ত গুণসত্/কেই প্রকাশ করে। চৌক কংবা গোলাকার এই বাঁহ্যক সত্য স্মাত 
বহন করে না। স্ম(ত শুধু অনুভূভিতকেই তার পক্ষবিস্তারে সাহাধ্য করে তা নয় সেখানে 
চেতনায় স্মাত সোজাস্ীজ সত্য সম্পাক বন্তব্যে উপস্থাপত হয়। স্থান কাল পান্র নির- 
পেক্ষ স্মাঁত বাঁহত আবেগময়আই প্রধান হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে শিলপক্ষেত্রে স্মৃতি বাহিত 
সেই আবেগময়তা তার যাঁদ্দম্ট স্থান কাল পান্র প্রকাশে ৩ৎপর হয়। এতে করে যাঁদও বস্তু- 
মানের আংশিক প্রাতফাঁলত প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায় ?কন্তু তাতে করে এক ধরণের নিজীব 
সীমিত বোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই বিশেষ সময়ের বিশেষ বস্তুমানই বস্তুর গুণ সত্য 
নয়- এতে সস্তা আবেগধীর্মতা আছে কিন্তু শিল্প চেতনায় সৌন্দরযযসৃন্টির নিত্কাম বোধের 
প্রকাশ হয় না। সেখানে শিল্পী জীবনধর্মের স্বচ্ছ আভজ্ঞত। থেকে বহদূরে আংাঁশক সত্য 
সন্ধানে ব্যর্থ। বিশ্ব প্রকৃতির সামগ্রিক সত্য পরিবেশনে শিল্প নিদ্কাম বোধের সাহায্যে সব্ত 
প্রবাহিত একাঁট প্রাণের সুরকেই প্রধান করে তুলবেন। 

আমাদের মধ্যে আবেগের জল্ম হয় বস্তু রূপের আঁবাচ্ছন্ন প্রবাহ থেকে-আর সেখানে 
স্মাতও-এই-__আঁবাচ্ছন্ন প্রবাহ থেকে খাণ্ডত নয়। স্মৃতি নিঃসৃত আবেগের মধ্যে আমরা অনু- 
ভব কাঁর বাভন্ন বস্তু ও জীবের মধ্যে অন্তলীন এক দৃশতঃ অপ্রত্যক্ষ গাঁতর আঁবাচ্ছন্ন 
প্রবাহকে। বস্তুর কোন বিশেষ খন্ড সত্য দ্বারা সেই প্রবাহের খশ্ডিত রূপ প্রকাশ অসার্থক। 



৮৪ সমকালণীন [ বৈশাখ 

কারণ খণ্ডিত কোন বস্তুরুপের মধ্যে শিল্প গ্রচেস্টা বস্তুমানকেই তার-খন্ডিত সময়ের প্রবাহের 

মধ্যে প্রকাশ করবে_কিন্তু বিম্বপ্রকৃতির মূল সেই বস্তুসমণ্টির অন্্তলীন গুণ সত্য-সেই 
সত্যকে প্রত্যক্ষ চেতনায় প্রকাশ করতে বিশেষ সময়ে আংশিক সত্য খণ্ডিত বস্তুপিন্ডকে অস্বীকার 
করাই শ্রেয়। ৃ 

বাহ্য গাতি ভাঙ্গমায় কত 'বাভনন রূপ প্রকাশ আমরা প্রাতাঁদন দেখতে পাচ্ছি। 'কল্তু 
বাহা গাঁত ভষ্গীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মধ্যে একট মূলগত প্রবাহই আছে-শিল্পী জ্ঞান চেতনায় 
তাকেই প্রত্যক্ষ করতে চাইছেন। নৃত্যরত রমণীর দেহছন্দ মাধূেভরা এবং বিভিন্ন ভাঙ্গমায় 
তীর্যক বক্র রেখায় রেখায়িত। আপাতদম্টতে বাঁঙ্কম গোলাকার রেখায় উদ্ডীন ব্যোমযানের 
রেখাগত বিন্যাসের সঙ্গে নৃত্যছন্দে রমণীর দেহের লাবণ্য বিক্ষেপে সংযোজিত বস্তলগাঁতিশীল 
ভঙ্গীর মধ্যে কোন মিল নেই। নৃত্যরতা নর্তকীর দেহছন্দ বক্ু গোলাকার ছন্দভন্ততে এক অদৃশ্য 
গতিশীল উদ্ধমূখ রেখার বিন্যাস সৃন্টি করে__ যে গাঁতশীল রেখার বিচির স্মৃতি আমাদের 
উদ্দাম প্রসারত আবেগকে নর্তকীর নৃত্যরত দেহগত খণ্ড খণ্ড ছন্দ থেকে মুক্ত করে আর এক 
গাতশীল রেখার বিদ্যতমালার মধ্যে নিক্ষেপ করে৷ সেখানে দেহগত আকারকে প্রাধান্য দেয় না_ 
তার দেহ লাবণ্য অপ্রয়োজনীয়-একমান্র নৃত্যের গাঁতশীলতা উদ্ভুত এক 'বাচত্র রেখার লালা 
সৌন্দর্য; আমাদের তন্ময় করে। স্মৃতি শুধু সেই সৌরভই বহন করে যে সৌরভ ছন্দিত দেহের 
'বাভন্ন খণ্ড মৃহূূর্তে সম্ট। কিন্তু দেহলণলার বিক্ষেপে, ছন্দের তীয'ক, বাঁডকম, রেখার প্রসারিত 
প্রাতাট মুহূর্তে একাট গাঁতিশনীল রহস্যময় সৌন্দর্যে সেই খণ্ড সময়গুঁল বিলঃপ্ত। সেইজন্য 
নৃত্যরতা নর্তকীর গাঁতশীলতা এক উদ্ধমুখী বক ভঙ্গিমায় প্রাধান্য পায়। এই গাঁতিশীল 
উদ্ধমুখী রেখার সঙ্গে অদৃশ্য রেখায় উদ্ডীন ব্যোমযানের গাঁতপথের এক সাদৃশ্য বর্তমান। 
উভয়ের মধ্যে যে একট গাঁতশীলতা আছে সেই গতিশীল বৈচিত্র সচল রেখায় আমাদের বস্তুমান 
[রিস্পক্ষ একাট অবিভাজ্য সৌন্দর্য্য অভিষিন্ত করে। নর্ভকীর দেহছল্দগগত বস্তুমান এবং 
ব্যোমযানের গাতি-সম্বাঁলিত বস্তুপ্রকাশ এই দুয়ের মধ্যে দৃশতঃ পার্থকা আছে। কিন্তু বস্তু 
গুণ সত্য হিসাবে যে তীর্যক রেখার আবেন্টনী উভয়ের মধ্যে অদশ্যভাবে গাঁঠহ- সেই রেখার 
লশলা বৈচিত্র্য উভয় ক্ষেত্রে এক এবং অবিভাজ্য। এই রেখার যে গতি সেই গাঁভন সত্য উভয়ক্ষেত্র 
প্রযোজ্য এবং এই গাঁতির আবেগ বস্তু নিরপেক্ষ স্মৃতি বাহিত হয়ে আমাদের কাছে 
উপস্থাপিত হয় এবং গাঁতবাদের এই চেতনাই প্রধান উপজ্জীব্য। বস্তুমান নানা সময়ে 
নানা বৈচিত্রে শব্দ গন্ধ গাঁতি আলো এবং উঞ্তার প্রকাশ করে। সেই শব্দ গন্ধ গা 
আলো এবং উষ্তা অন্য কোন বিশেষ শব্দ সমম্টতৈে অথবা অন্য কোন প্রকাশত 
বস্তুর রুপ বন্ধনে একই আবেণধার্মতায় প্রকাশিত হতে পারে। শিল্পচেতনা উদ্দীপিত 
সত্রূপ উভয়ের মধ্যে প্রবাহত 'বাভন্ন গুণাবলী সমান্বত একটি প্রাণময়তাকে প্রকাশ করতে 
সমর্থ। এই বিশেষ গুণান্বিত বস্তুসত্য একে নিউ 'িয়ালাটি আখ্যায় আখ্যায়িত করা যেতে 
পারে। সিভিরেনি বস্তুর গুণসত্য অন্বেষণে বস্তুমানকে সর্বতোভাবে বজ্ন করোছিলেন। বিশেষ 
বিশেষ বস্তুমান বিশেষ সময়ে বিশেষভাবে প্রাতিফলিত। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুমানের খণ্ড খন্ড 
প্রকাশের মধ্যে একটি সরলণীঁকৃত বস্তুগুণসত্যকে প্রকাশ করতে অন্যকোন তৃতীয় দশ্যতঃ অদৃশ্য 
বস্তু নিরপেক্ষ একটি রেখা এবং রং সমান্বিত ফর্মের উদ্ভাবন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। 

সঙ্গীতে 'বাভন্ল পর্দার ধানগত সংযোগে একটি সুরসূ্টি হয়। সেই সুরের সৃষ্টিতে 
ধবানগৃলির অবদান থাকলেও একক ও অনন্য সুরের প্রকাশই ধর্ধন মণ্ডলীর সহজ সতা। 
সেখানে ধ্বাঁন সমান্টর গৃণসত্য সম্ট সুরাট। নিঃসৃত বিশেষ একক কোন ধ্বানই একাকী সত্য 



১৩৬৯] [জনো পিভিরেনি ৮৫ 

হয়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন ধরবনর সত্য এই সৃষ্ট সমরের মধ্যে নিবিষ্ট। সুরটিকে বলা যেতে 
পারে কোন তৃতীয় সত্বা যার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং অন্য ধর্খন মণ্ডলী লান হয়েছে। 

বস্তুমানের 'বাভন্ন মিলের মধ্যে তার বিচিত্র অমিলের মধ্যে বস্তুমানের নানা প্রক্ষোপিত 
আরোপিত 'বাঁভল্ন ক্ষেত্রে জীবনের যে প্রধান প্রকাশ গাঁতশীল ছন্দে নান্দত, সেই বাঁল্চ সম্পকে 
সম্পকিত গুণসত্য সমন্বিত গাঁতকে সতত সর্বত্র একই প্রাণময়তার মধ্যে বিকাশত করছে। 
অনুভূতির সার্থক প্রকাশ সেখানে, যেখানে জীবনের প্রকাশকে কতরূপে কত ভগ্গীমায় অকাঁল্পত 
রহস্যময় সৌন্দ্যতত্বের হীঁঙ্গতে বাঙ্গময় করবে। গাঁতিবাদ সম্বন্ধীয় চিত্রে ফর্ম সম্পকে 
1সাঁভরেনির মতামত : 
(ক) রেখার 'বাচন্র বন্ধনে নানা আকৃতির মধ্যে গাতর বাভন্ন ভঙ্গী সর্বদাই স্মতি ও অনুভূতির 

আবেগে উদ্বোলত প্রসারিত এবং জাীবন্ত। 'বাভন্ন রেখা গাতিময় হওয়ার জন্যে অন্য 
গতিশীল রেখাতেও প্রসারিত আবেগ সর্বদাই রেখার বন্ধনীগত বস্তুমানকে অব্য্ত রূপাদর্শে 
সণ্টালিত করছে। 

(খ) বস্তুমান সমান্বিত আকাতিগুলি থেকেই অন্তর্গত গুণ সত্যকে তার নিচ্কাম পারপ্রোক্ষিতে 
এক নৃতন গঠনপদ্ধতির মধ্যে পাঁরবেশন করাই শ্রেয়। 

(গ) কোৌণিক, সোজাস্বীজ, সমকোণগত, বর্তুল 'বাভন্ন রেখা বিভিন 'বাচন্রমুখী গাঁতশীলতায় 
স্পেসের সম্প্রসারত আভিনব ক্ষেত্রে উপস্থাঁপত হবে। 

(ঘ) শহ্ধমাত্র একটি সরলরেখা সর্বদাই মৃত গঁতিহীন। গাঁতিবাদী চিন্রে যেখানে বকু, কৌণক, 
গোলাকার রেখাগ্যীল উষ্ণ এবং জীবন্ত সেখানে শুধুমাত্র সরলরেখার অবতারণা বজনীয়। 
একটি সরলরেখা বা সমান্তরাল রেখা উভয়ই স্থাতিশশল, কিন্তু এই সরলরেখা তখনই 
জীবন্ত যখনই কোন বক্র গাঁতিশশীল রেখা সেখানে সংযোজিত হবে। 

জিনো ীসিভিরেনি রোমে ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে তর গাঁতিবাদ সম্পর্কে 
অভিনব তথ্য 'লাঁপবদ্ধ করেন। বস্তুবাদের বাহ্যক রূপপ্রেরণার উধের্ব যে গুণসত্যময় প্রাণময় 
গতিশীলতা আছে, সেই প্রাণময়তার নিয়ত প্রকাশকে 'সাভরোন অদ্ভূত এক 'বাচত্র সৌন্দর্য 
তল্ময়তার মধ্যে প্রতিফলিত করোছিলেন। 

উইলিয়াম হোগার্থ ১৬৯৭--১৭৬৪ 

এাওহাসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে শিল্প উইলিয়াম হোগার্থ শিল্প 
ক্ষেত্রে বিপ্লবী ব্যান্তীবশেষ। সমাজের উন্নতি স্তরে যাঁদের বাস, সেই উচ্চ বিত্তশালীদের 
প্ভপোবকতাই 1শল্পক্ষেত্রে প্রধান এবং তাঁদের বিচারই শিল্পীকে পাঁরচিত করত বলে শিল্পীরাও 
সমাজের এই স্তরের ব্যন্তিবর্গের পোষকতাকেই শ্রেয় ভাবতেন। সমাজের অল্প 'বত্তদের, অর্থ- 
নৈতিক কারণ বশতঃ, কোন উপায়ই ছিল না যাতে তাঁদের চিন্রপ্রণীত চিন রুয়ের মধ্যে মযান্ত পায়। 
এই সামাঁজক অবস্থায় শিল্পীরা তাঁদের শিজ্পকর্ম আঁধক অর্থ এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্যে 
সর্বদাই উচ্চ বিভ্তদের হাতে তুলে দিতেন। হোগার্থ উচ্চ 'বত্তদের আশ্রত নিরাপত্তা ত্যাগ করে 
নিম্নবিত্ত, স্বপাঁবত্ত, সাধারণের মধ্যে নিজের চিত্রের চাহিদা বাঁড়য়ে তুললেন। সাধারণ দিক 
থেকে শিল্পীর এই ধরণের আচরণ সকলের সমালোচনা এবং উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু 
আপাতঃ দ্স্টির বাইরে সামাজিক ও অর্থনোতিক পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে শিল্পীর 
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এই ধরণের বিস্লবা চিন্তা পরবরতাঁ 'বাভন্ন শি্প আন্দোলনকে প্রভাবিত করোছল। সাধারণের 
কয় ক্ষমতার মধ্যে চন্র আন্দোলনকে মযান্ত দিয়ে হোগার্থ সমসামায়ক অনেক শিল্পী এবং উচ্চবিত্ত 
ব্যান্তবর্গের বিরাগভাজন হয়োছলেন। কিন্তু -তাঁর অনমনীয় দৃঢ় প্রত্যয়ের কাছে ওই সমস্ত 
নিন্দাবাচক ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট হয়। সেই সময়ের শিল্পী হলাবন: কিংবা ভ্যান 
ডাইকের মত নিজেকে অনায়াসে তিনি ওপর মহলে যথেম্টভাবেই প্রাতাষ্ঠত করতে পারতেন। 
ছাবর দাম অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়ে এনে তান সাধারণের মধ্যেই নিজের ছাবির চাঁহদা বাড়য়ে 
তুললেন। পরবতীঁকালে ত'র এই কাজ যে কি প্রচণ্ডভাবে শিল্পীদের আত্মীবি*বাস 'ফাঁরয়ে 
এনেছিল তা 'বাভল্ন শিল্প-আন্দোলনের সামাজিক পটভূমি বিচার করলেই বোঝা যাবে। আসল 
চিন্রপটের এনগ্রোভং তখনকার দিনে খুব সুলভ ছিল না। কিন্তু হোগার্থ অনেক আসল চিত্রকর্ম 
এবং প্রচুর এনগ্রেভিং করা ছবি অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে, শালিং হিসাবে নামমাত্র মূল্যে সাধারণ্যে বিক্রয় 
করতে সুর; করেন। যাতে করে তাঁর ছাবি কিংবা ছবির এনগ্রোভং অন্য লোকের হাতে অন্যায়- 
ভাবে ব্যবহৃত না হয় তার জন্যে তিনি ছবির কপি রাইট বিষয়ক আইনের জন্য যথেষ্ট আন্দোলন 
করেন এবং পরে এই বিষয়ে সফলকামও হয়োছলেন। উচ্চবিস্তদের নাক উ্চু মনোভাবের 
আওতায় শিল্পীরা জীবন ধারণের যে গ্লানি দিনের পর দিন জগিয়ে তুলেছিলেন তার বিনাশ- 
সাধন হোগার্থই প্রথম সরু করেন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সম্মানজনকভাবে জীবন ধারণের 
প্রয়াসের মূলমন্ত্র হোগার্থ ওই সামাজিক অবস্থায় প্রত্যয় করেছিলেন বলেই যথার্থভাবে তিনি 
সমস্ত শিল্পীর নমস্য। 

নিখিল বিশ্বাস 



বিদেশীসাহত্য 

সাহত্য পংবাদ 

মাত্র ছয়াট উপন্যাস যাঁর সাহত্য জীবনের পাথেয়, যাঁর নাম আজ বহুযূগ পরেও বিদগ্ধসমাজে 
সশ্রদ্ধ বিতকের অন্যতম আশ্রয়, যে নাম সাহত্য-পাঠকের মনে কেবলমাত্র শমীশাখার স্নিগ্ধ 
ছায়ার কুহেলি সৃম্টি করেই অচিরে অন্তর্ধান করে না, তুষের ধাক ধাক আগুন জেবলে মানুষের 
রসবোধের সহজাত প্রবৃত্ভিকে শদদ্ধ করে তোলে সে নামের পূনঃ স্মরণের মধ্যে কোনও পুনরাবাত্ত 
আছে বলে বোধ হয় না। ইংরাজদের আত "প্রয় সেই নাম যাঁকে তারা ইংরাঁজ সাহতোর 
'ভোরের পাখী" বলে আদর করে ডাকে আমোরকানরা বলে- ডিয়ার জেন। 

জেন অস্ঠেন যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগ ছিল এলজাবেথীয় শোর্ষের 
ভগ্নদশার স্বাক্ষর এবং ইংরাজ জাতির অধঃপতনের কলাঁঙ্কত ইতিহাস। যখন তৃতাঁয় জজ 
ইংলগ্ডের সিংহাসনে আসান হয়ে অসন্তোষের ধূমাগ্ন সৃষ্টি করে চলেছেন তখন হ্যাম্পশায়ারে 
্টভেনটন সহরের রেভারেন্ড জর্জ অস্টেনের গৃহে এক শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দনধবান শোনা যেত 
আর শোনা যেত বালিকা কাসান্দ্রা এীলজাবেথের ঘৃমপাড়ান গান। কাসান্দ্রা এবং জেন, অস্টেন 
পারবারের এই দুই কন্যার মধ্যে স্ভাব ও সম্প্রীত এত বেশী ছিল মে তাদের মা পাঁরহাসচ্ছলে 
বলতেন কাসান্দ্রা যাঁদ তার মাথাটা ইচ্ছে করে কেটে ফেলে তা'হলে জেনও সেই পথই তবলম্বন 
করবে এবং সেই একই অস্ত্র দিয়ে, অন্য অস্ত্র হলে চলবে না। আত সাধারণ গৃহস্থের কন্যা 
জেন কোন দিন বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন নি, দক্ষিণ ইংলশ্ডের 'মান্ট মেয়ে গৃহস্থালি কাজের 
অবসরে লেখাপড়ার চর্চা করে মানাঁসক উন্নাতর পথ অশ্বেষণ করতেন। 'স্টিভেনটনের পড়শীরা 
তখন কি কেউ কল্পনায় আনতে পেরেছিল যে ধীরমাত ক্ষীণাঙ্গঁ ও স্বল্পবাক জেন লেখনী- 
ধারণ করে পৃথিবীর সাহিত্য ও সংস্কীতির বেদীতে নিজের নাম উৎকীর্ণকরে চিরজনবী হয়ে 
আপামর জনসাধারণের মনে আনন্দ দান করতে সক্ষম হবে? কাসান্দ্রা সম্ভবত' কিপিং অনুমান 
করেছিলেন, কারণ অস্টেন পরিবারে লেখাপড়ার জন্য একটি মার ডেস্ক ছিল এবং সেই ডেস্ক 
নিয়ে ছেলেবেলায় জেনের সঙ্গে সে বিবাদ করত, কিন্তু কয়েকটা বংসর পার হবার পর কিশোরী 
জেন যখন ডেস্কে বসে পাতার পর পাতা গল্পের মত কিছ লিখত তখন কাসান্দ্রা পাশে দাঁড়িয়ে 

কৌতূহল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকত। জেনের সেই ডেস্ক আজও সংরাক্ষিত আছে। 
জেনের জীবনের প্রাতিটি মূহূর্তের ইতিহাস য'রা আমাদের দান করতে পারতেন 

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা কিছুই অক্ষরাবদ্ধ করে যানাঁন, তাই আমাদের অন্ধকারে হাতড়াতে হয় যাঁদ 
[ছু মেলে কারণ কাসান্দ্রাকে লেখা জেনের মাত্র চুরানব্বইটি পন্রই আমাদের একমাত্র আলোক- 
বার্তকা যার ক্ষীণ আলোয় জেনের জীবনবেদ অধায়নের চেয়ে আমরা কল্পনাই বেশশ করতে 
পারি। 

“প্রাইড এ্যান্ড প্রেজূডিস” উপন্যাসটি জেন মান্র একশ বংসর বয়সে শেষ করেন, কিন্তু 
তাঁকে আরও সতের বংসর অপেক্ষা করতে হয়োছল কারণ নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থার দরুন ছাপা- 
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থানায় জেনের এই উপন্যাস ছাপাবার কোন পথই ছিল না এবং সতের বংসর পরে অর্থাৎ জেনের 
যখন আটন্রিশ বংসর বয়স প্রাইড এণ্ড গ্রেজুডিস রাহমমুত্ত হল, ছাপাখানার মালিকেরা 
উপন্যাসাঁট ছাপতে রাজা হল এক সর্তে যে টাইটেল-পেজে লৌখকার নাম থাকবে না, সম্মাত 
দেওয়া ছাড়া জেনের আর ক উপায়ই বা ছিল অথচ প্রথম উপন্যাস “সেন্স গ্যান্ড সৌন্পাবাঁলাট" 
পৃবেই প্রকাশিত হয়েছিল। 

প্রাইড এ্যান্ড প্রেজুডিস' আজও বিতর্কের ঝাঁটকাবর্ত, কেউ বলেন অপূর্ব অন্যজন 
হয়ত এই উপন্যাসে আনন্দের অনুভূতি স্পর্শ করেছেন মান্র আবার অপরজন হয়ত "বিদ্রোহের 
নির্দেশ খ'জে পেয়েছেন। স্যার ওয়াল্টার স্কট বলেছেন যে তান বার বার গ্রন্থাট পাঠ করেছেন 
এবং অবাক হয়ে ভেবেছেন যে এত অল্প বয়সে জেন যের্্প সঙ্গ অনূভীতির পারচয় দিয়েছেন 
তা এককথায় অপূর্ব। স্কট স্বীকার করেছেন_ শোর্য-বীর্যমণ্ডিত উপরওলার চারন্র আম 
সামলাতে পার কিন্তু জেন যে সব চরিত্র অঙ্কিত করেছেন সেই সব সাধারণ মানূষ যারা আমাদের 
খুবই পারচিত অথচ সাহিতোর উপজীব্য হিসাবে আমাদের কালে যাদের কন্পনা করা যায় না, 
কিন্তু জেন তাদের জীবত করেছেন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে অনন্তকালের জন্য এবং সেই মমতাময় 
চিন্রণ কাজে এক নূতন পথের হীঙ্গত বহন করে আনে। জেনের অকালমত্যু আমার কাছে 
এমত শোকাবহ যে যেন আমার কোনও আত্মীয়া আমায় অকালে ছেড়ে চলে গেছে। অন্যপক্ষে 
বিরুদ্ধমতও আছে, দার্শানক এমার্সন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন জেনের উপন্যাস্গুলির এত 
সমাদর কেন এ তাঁর বোধগম্য নয়, বিশেষতঃ প্রাইড গ্যাপ্ড প্রেজুডিস তাঁর কাছে অশ্লীল বলেই 
মনে হয়েছে। 

বয়সের তুলনায় জেনের মানসিক গতি ছিল দুর্বার এবং পাঁরণত মনের পরিচায়ক। সে 
যুগে অঞ্পবয়সী মেয়েরা সাধারণতঃ মাথায় ক্যাপ পরত না, কিন্তু জেন মধ্যবয়সী মেয়েদের মত 
ফ্যাপ পরতেন এবং নিজেই চমৎকার ক্যাপ তৈরী করতেন, কাসান্দ্রাকে ১৭১৮ সালের এক পন 
জেন জানাচ্ছেন যে তিনাঁট নৃতন ক্যাপ তিনি তৈরণঁ করেছেন এবং মাথার চুল ছোট করে ছেটেছেন 
কারণ বিনূনী করবার সময়ের বড় অভাব। তার জাঁবনের কয়েকটা মুহূর্তের হদয়গ্রাহী চিন 
হয়ত আমরা তার 'চাঠ্ঠপন্রের মধ্যে খুজে পাই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ জাঁবনের কথা আমাদের কে 
শোনাবে? যাঁরা তা পারতেন ত'রা নীরব দর্শকের ভূঁমকা আভিনয় করে পাঁথবাঁর মণ্ থেকে 
বিদায় নিয়েছেন। 

জেনের অন্তরঙ্গ জীবন সম্বন্ধে পূর্বসুরীদের নীরবতা কিন্তু গানুষের কৌতূহলখ 
চেতনার উপর বারংবার আঘাত হেনেছে যার ফলে মানূষের অনুসান্ধিংসা কবন্ধের মত সম্ভাব্য 
সকল নাঁথপন্রে হাতড়িয়ে জেন সম্বন্ধে নৃতন কিছু আবিৎ্কারের নেশায় আজও তারা মন্ত। 

বিদগ্ধ-সমাজে যে প্রশ্নটি বার বার চাণ্চলা জাগায় তার কোনও সদুত্তর কিন্তু আজও 
পুরোপুরি মেলেনি। জেনের উপন্যাস বিতকের বস্তু হলেও পণ্ডিতদের অবসর-চিন্তার প্রবাহ 
সম্ভবতঃ একই খাতে নিঃশব্দে বরে যায় যখন তাঁরা ভাবেন_জেনের নিঃসঙ্গ জীবনে কি কোনাঁদন 
প্রেম এসেছিলঃ এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে, কয়েকজন নিজস্ব মত সগ্রাতাষ্ঠত 
করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে সেই মতগুলি অসার না 
হলেও দূর্বল এবং দূঢ়ভিত্তিক নয় বলেই মনে হয়। 

স্যার ফান্সিস ওয়েল ১৮৮৬ সালে তাঁর স্মৃতিচারণের একস্থলে জেনের জাঁবনে প্রেমের 
আবির্ভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ১৮০২ সালে অস্টেন পারবার অর্থাং 
রৈভারেন্ড অস্টেন, কাসান্দ্রা ও জেন একবার ইউরোপে দেশদ্রমণে গিয়েছিলেন, সুইজারল্যান্ডে 
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বসবাসকালে জেন বৃটিশ নৌবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে কয়েক দিন আলাপ করেন 
কিন্তু বিদায়গ্রহণের পর কর্মচারীটি অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। স্যার ওয়েলের এই কাহিনীর 
অন্যতম সংবাদদাত্রী হলে কুমারী উরসূলা মেয়ো, যাঁর কোন পাঁরচয় অদ্যাবাধ আবিচ্কৃত হয়নি। 
যে সংবাদের 'ভাঁত্ত অত্যন্ত দুর্বল সে সংবাদ বন করাই শ্রেয়, কিন্তু স্যার ওয়েলের কাহিনী 
তুচ্ছ করাও সহজসাধ্য নয় কারণ তানি কোনও সাধারণ নাগাঁরক ছিলেন না, তান অক্সফোর্ডের 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাব্যশাস্তের অধ্যাপক ছিলেন। এই কাঁহনীর একমান্র বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হল 
অস্টেন পরিবারের 1বদেশ ভ্রমণের বংসরাঁট অর্থাৎ ১৮০২ সাল। এই বৎসর অস্ম্যার সান্ধ 
অননযায়ী ব্রিটিশ প্রজাগণ ইউরোপে অবাধ ভ্রমণের সুযোগ পেয়োছিলেন ১৮০৩ সালের মে মাস 
পর্্তি। অনুমান করা যেতে পারে অস্টেন পাঁরবার এই সময়ের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এ কথা বলা যায় অস্টেন পাঁরবারের চাঠিপব্রে, স্মৃতিকথায় অথবা 
পরবতাঁকালে রাঁচত জেনের কোনও জাীবনীতে এই বিদেশ ভ্রমণের কিছমান্র উল্লেখ নেই। 
দিবতীয়তঃ রেভারেন্ড অস্টেনের অর্থসঙ্গাঁত বিশেষ সচ্ছল ছিল না গবশেষতঃ 'বদেশ ভ্রমণের 
ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তৃতীয়তঃ জেনের মা এই দেশ- 
ভ্রমণে অনুপস্থিত ছিলেন, আমরা সহজেই অনূমান করতে পার বদ্ধ রেভারেন্ড একাত্তর বংসর 
বয়সে স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে বিদেশে পাঁড় দিয়েছিলেন, যার সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকাই স্বাভাবক। এই কাঁহনী যাঁদ সত্য হয় তাহলে জেনের যে চুরানব্বইটি চিঠির আজ 
প্ন্তি সন্ধান পাওয়া গেছে তার একাটতেও সেই ভ্রমণের কোনও উল্লেখ নেই সৃতরাং আমরা 
একথাই ক ভাবব যে জেনের ভগ্নহূদয়ের স্পর্শ যে সকল চিঠির মধ্যে ছিল কাসান্দ্রা সেগুলি 
নস্ট করেছিলেন £ যাইহোক স্যার ওয়েলের সংবাদ বিশ্বাস করা যেমন শন্ত, তুচ্ছ করে এাঁড়য়ে 
যাওয়াও তেমন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। 

জেনের হৃদয়বাত্তর দ্বিতাঁয় কাঁহনী সম্বন্ধে ডক্র চ্যাপম্যান বলেছেন কাঁহনাট 
পরস্পর বিরোধী । তৃতীয় কাঁহনীর বর্ণনায় কিছু সারবন্তা থাকার সম্ভাবনা বেশী কারণ জেনের 
আত্মীয়া ফ্যান ক্যা্থারণ লেফ্রয় “টেম্পল বার” গ্রন্থে বলেছেন, জেন যখন ১৭৯৭ ও ১৮০০ 
সালের মধ্যে সাউথ্থাডভনে বসবাস করেন তখন একজন যুবক পাদ্রীর সাব্রধ্যে এসোৌছলেন। অস্টেন 
পাঁরবার পুনরায় যখন সস্টিভেনটনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, কথা ছিল যুবক পাদ্রী সেখানে 
রৈভারেণ্ড অস্টেনের কাছে জেনের পাঁণি-প্রার্থনা করবেন, কিন্ত জেনের জাঁবনে সেই সুদিন আর 
ফিরে আসোনি কারণ পরে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল ঘুবকাঁট পরলোক গমন করেছেন। আপাততঃ 
জেনের অল্তরঙ্গ জীবনের কাঁহনীর যা সন্ধান পাওয়া গেছে তার কোনাঁটরও "ভান্তি সুদ নয়, কল্তু 
তুচ্ছ করবার শালন্তুও আমাদের নেই সূতরাং ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষদৃষ্টিতে তাঁকয়ে থাকতে হবে 

যাঁদ কোন গুণীজন জেনের জীবনের বিয়াল্লিশটি বসন্তের কোনও এক মোহময় অন্তরঙ্গ সন্ধ্যার 

কাঁহনশ পাঁরবেশন করতে সক্ষম হন। 
এ পৃথিবীর বুক থেকে জেন বহ্কাল পূর্বে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু আজও মানুষ 

অবসর পেলেই লন্ডন থেকে সত্তর মাইল দূরে উইনচেস্টার গাঁজার সমাধিক্ষেত্রে টিউালপের গুচ্ছ 
হাতে নিয়ে জেনের সমাধিস্থলে মৌন দ্ষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর হয়ত কোনও এক সময় 
দর্ঘ*বাস ফেলে টিউাঁলপের গুচ্ছটি সমাধির পর ধারে ধারে রাখে। কেউ হয়ত নিঃশব্দে 
অশ্রুভারাক্লান্ত হৃদয়ে জেনের এঁপটাপ স্পর্শ করে। 

সাংবাদিক জেমস বেনেটকে সমাধিস্থলের পাদ্রী একদা প্রন করেছিল-উইনচেস্টার 
গী্ায় এত দর্শনীয় বদ্তু রয়েছে তৎসত্েও অধিকাংশ দর্শক এই ছোট সমাধির কাছে নীরবে 

৯ 
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দাঁড়িয়ে থাকে কেন? কি এমন মাধূর্য জেনের রচনায় আছে যা সকলকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে ? 
বৈনেট সদ্দর উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন 9176 ৮1701 1)0116911%. 

নূতন গ্রম্থ 
প্রচলিত সাহিত্যরীতি উপেক্ষা করে যাঁরা সাহত্য-সাধনা করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য যে কয়েকজন 
বিদ্রোহী সাহিত্যিক আজও জাঁবিত আছেন তন্মধ্যে আপটন 'সিনক্রেয়ার সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ। 
১৯০৬ সালে ত'র উপন্যাস “দ জাঙ্গল” সাহিত্যের নবাদিগন্তে যে ঝড় তুলেছিল তা আজও 
প্রবাহমান এবং সুখের কথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই তিনি শান্তমান সাহাত্যিক হিসাবে 
স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে তান যে পদ্ধাত অবলম্বন করতেন তা 
কেবলমাত্র পাঠককেই চমংকৃত করত না তদানীন্তন শ্যেনচক্ষ: সমালোচকরাও তাঁর এই আঁভনবত্বের 
প্রশাস্ত গেয়েছেন অকুণ্ঠীত্তে। আজ তিনি বয়োবদ্ধ কিন্তু এখনও তাঁর হদয়ে রসের ফল্গুধারা 
যে লক্কায়িত আছে তার পরিচয় আমরা পুনরায় পেলাম তাঁর “মাই লাইফ টাইম ইন লেটার্স” 
গ্রন্থে। গ্রন্থাট কয়েকটি সুনির্বাচিত পত্রের সংগ্কলন। কিন্তু পরগ্লির আভিনবত্তের বিচার 
করলে দেখা যাবে আপটন সিনরেয়ার চুরাশী বংসর বয়সেও পাঠক ও সমালোচকদের যুগপৎ 
চমংকৃত করে দুলভ রসবোধের পাঁরচয় দেবার ক্ষমতা 'তাঁন হাঁরয়ে ফেলেন 'ি। 

আপটনের সংগ্রহে প্রায় দই লক্ষ পণ্চাশ হাজারাট পত্র সংরাক্ষত আছে। পাবার প্রায় 
সমস্ত সভ্যদেশের মনীষীদের সঙ্গে তার পন্রণীবানময় 'ছিল। এই পর্রগূলির প্রেরক যাঁরা তাঁদের 
মধ্যে যেমন বহু গুণীজন আছেন তেমীন আপামর জনসাধারণও আছেন আর এইখানেই আপটনের 
বিশেষত্ব এই ষে কোনও পন্ন তান নষ্ট করেন ন প্রত্যেকাঁট তাঁর সংগ্রহে সযদ্ধে সংরাক্ষত। 

এই বিপুল সংখ্যক পর-সংগ্রহের মধ্যে মান তিন শতাঁট প্র তাঁর “মাই লাইফটাইম ইন 
লেটা্স" গ্রন্থে সঙ্কলিত করেছেন এবং পন্নগলি এক ক্লান্তিকালের পরিচয় বহন করছে। 
সঙ্কলনটি প্রকাশনের পক্ষে আপটনের একমাত্র যুক্তি হল কোনও বিষয়বস্তু অথবা বিশেষকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে পত্রলেখকের সুচিন্তিত মতবাদের কিপ্িং পরিচয় প্রদান করা। প্রায় সকল পর্র- 
গুলিই ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ প্রেরিত। কয়েকটির লেখক আমৃত্যু আপটনের সঙ্গে 
পন্লালাপ করোছলেন এমন প্রমাণও আছে। যে সকল মনীষার পত্র এই সঙ্কলনে আছে তাঁদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে যেমন--রবীন্দ্রনাথ, বার্নাড শ. টমাস মান, 
রোমাঁ রোলাঁ, ইউজেন ও'নীল, সনক্রেয়ার লুইস, কোনান ডয়েল, ভি. এইচ. লরেন্স, ভান আইক 
বুকস, জ্যাক লশ্ডন, শেরউড এাণ্ডারসন, এইচ. এল. মেনকেন, ফ্রাঙ্ক হারিস, থিওডোর (ড্রিইজার 
এবং ব্ান্দেস প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিতারথী, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, ধূরন্ধর রাজনীতিক উইনস্টন 
চার্চল, প্রোঁসডেন্ট িওডোর রুজভেল্ট। প্রখ্যাত সমাজতান্নিক ম্যাক্সিম গকা ডেবস এবং 
কার্ল কটাস্ক ও আছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্র এবং মনস্তাত্তুক হ্যাভলক এলিস ও উইলিয়ম 
ম্যাকডূগালের পর্নগ্মীল মনোজ্ঞ। অগ্রকৃতিস্থ -কাঁব এজরা পাউন্ড যাঁর পাঁরণাম স্মরণ করে 
আমরা দ:ঃখ অনুভব কারি তাঁর পত্রও আছে। যাঁদও পত্রগ্যালর কয়েকটি আপটনের কোনও গ্রল্থ 
প্রকাশনের জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক পরমার, কিন্তু বার্নাড শ অথবা ডাচ ওপন্যাসিক ফ্রিডিরখ ভান 
ইডেনের পরগযাঁলর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বন্ধত্বের উত্তাপ অনুভব করা যায়। মেনকেন যেমন আপটনের 
বার দা্টভাঙগার খত সমালোচনা করেছেন তেমন আপটনের প্রাত লেখক ও মান্য 
হিসাবে পর্রগুলিতে মেনকেনের যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তা অনূকরণযোগ্য। 

পরসঙ্কলনটি পাঠকের কাছে বিচিত রস পারিবেশনের প্রাতিজ্ঞা নিয়ে যে উপস্থিত হয়েছে 



১৩৬৯] সাহিত্য সংবাদ ৯১ 

সে বিষয়ে আমরা 'নঃসন্দেহ। এই পাঁরণত বয়সে আপটন পন্রনির্বাচনের বিষয়ে যে সক্ষম 
রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদাহ্হ এবং তাঁর চিন্তাশীলতা যা তাঁকে বিশব- 
সাহত্যের আঁঞ্গনায় সংপ্রাতষ্ঠিত করেছে তার চমকপ্রদ ইঙ্গিত তাঁর এই গ্রন্থটির সম্পাদনার 
ক্ষেত্রে পুনরায় লাভ করে তাঁর কাছ থেকে আরও নূতন ?িছ7? লাভের সম্ভাবনায় আশান্বিত 
হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আপটনের যাবতীয় পাশ্ডুলাপি, চিঠিপত্র ও অন্যান্য নাঁথপন্র যার 
ওজন প্রায় আট টনের মত এখন ই্ডিয়ানা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের পাঠাগারে গবেষণার জন্য সংরাঁক্ষত 
আছে সম্ভবতঃ আমোরকার অন্য কোনও স্াহাত্যকের জীবন ও সাহত্যসাধনার পাঁরচয় লাভ 
এমন বিপুলভাবে করা যায় যা আপটনের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে আর এই সম্ভাবনার কারণ যা 

আমরা অনুমান করতে পার তা হল আপটনের মানবতা ও সংস্কৃতির প্রাতি একান্তিক মমত্ববোধ 
যার নিদর্শন বত'মান কালের চিন্তাজগতে ক্রমশঃ দুলক্ষ্য হয়ে উঠছে। 
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নিকোলাই গোগোল £ নবোকভ। 
ভ্রাদিমীর নবোকভ আজ বিশ্বসাহিত্যের নবদিগন্তের এক উজ্জল জ্যোতিজ্ক। “কিছুদিন 
পূর্বে সাহিত্যপাঠকের মনে তাঁর লোলিতা উপন্যাস কি আলোড়ন তুলেছিল তার পদনরাবৃত্তির 
কোনও প্রয়োজন সম্ভবত নেই। 

কিন্তু আজকের নবোকভ আর ১৯৪৫ সালের নবোকভ কি এক? সে প্রশ্নের কিন্চিং 
সমাধান হয়ত তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে লাভ করা যাবে। নবোকভ এই রচনায় উনীবংশ 
শতাব্দীর প্রখ্যাত সাহাত্যক নিকোলাই গোগোলের সাহত্যকর্মের নবমূল্যায়নে ব্ুতী হয়েছেন। 
গোগোল সম্বন্ধে নবোকভ যে মমতাপূর্ণ আঁভমত পেশ করেছেন তা প্রাঁণধানযোগ্য, ?তাঁন 
বলেছেন গোগোলের সাহত্যে 'উনাঁবংশ শতাব্দীর জোড়াতাল দেওয়া রাশিয়ান জীবনের যে ছাঁব 
আমরা পাই তা যে কোনও উচ্চমানের শিল্পীর সুক্ষ কারূকলার সমতল । প্রকৃতপক্ষে নবো- 
কভ, গোগোলকে বর্তমান রাঁশয়ার কঠোর বাস্তবাদের ধোঁয়াভরা সাহিত্য-আ্গনা থেকে 
ধছাঁনয়ে এনে ইজমশূন্য আলোময় দিগন্তে প্রতিষ্ঠা করবার চেম্টা করেছেন যার জন্য তিনি 
ধন্যবাদার্হ । গোগোলের সাহত্যকর্মের প্রতি বদি আকরষণের মান্রা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পায় তার 
মূলে থাকবে নবোকভের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ-গ্রল্থ। সম্ভবতঃ গোগো- 
লের প্রাত নবোকভের এই মমতার কারণ বোধকরি সেই বিশেষ সাহিত্য-রাঁতি যা উনবিংশ 
শতাব্দীর গোঁড়া লেখক ও পাঠকসমাজের কাছে পরিত্যজ্য ছিল' কিন্তু সেই সাহিত্যরাঁতি যে 
মৃত নয় তার স্পন্ট প্রমাণ নবোকভের সাহত্যখ্যাতি, গোগোল যে গদ্যরতির সাধনা করেছিলেন 
তার সুযোগ্য শিষ্য নবোকভ পাঁথবীর সাহত্যরস 'পিপাসৃদের মনে আজো সেই সুরের গুঞ্জন 
তুলে চলেছেন যা ভোরের সানাইয়ের মতই 'মাস্ট। 

আজত দাস 



সমালোচনা 

কাব্যপারক্রমা ॥ আজতকুমার চক্রবর্তী । দ্বিতীয় সংস্করণ পুনমর্দদ্রণ। বিশ্বভারতী ১৯৬১। 
ম.ল্য ২*২৫। 

প্রকৃতির কাঁব রবীন্দ্রনাথ ॥ অমিয়কুমার সেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬১। বিশ্বভারতা। 
মূল্য ৫.০০। 
রাব-কথা& প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান এসোিয়েটেড পাবাঁলাশং কোং প্রাইভেট [লিঃ। 
দাম ৩:৫০ 

কবি প্রণাম ॥ সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবালাশং কোং প্রাইভেট 
লিঃ। কাঁলকাতা। মূল্য ৫১০০। 

রবীন্দ্রসমালোচনা সাহত্যের প্রথম যুগের একটি উজ্জ্বলতম গ্রন্থ 'কাব্য পরিব্রমা'। আঁজতকুমার 
চক্রবতশ কাবির নিকট সান্নিধ্য পেয়োছিলেন। কাঁবর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁকে কবির 
মন বুঝতে নানাদিক থেকে সাহায্য করেছিল। তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনা এমন একটা মান নির্ণয় 
করেছে যা পরবতশী বহ? রবীন্দ্র সমালোচকের আদর্শ হয়ে আছে। কাব্য পারক্রমার নূতন করে 
আলোচনা আজ অবান্তর। ১৩২২ সাল থেকে ১৩৬৮ সাল পর্য্ত-এই চুয়াল্লিশ বছর এই 
গ্রন্থ পাঠকদের আনন্দ জুগিয়ে আসছে কারণ এ শুধু বুদ্ধির সমালোচনা নয় বা অনার্স পাঠ্য 
ব্যবসাদারী নয়। রবীন্দ্র সমালোচনায় এ গ্রল্থ আজ ক্লাঁসকের মর্যাদা লাভ করেছে। 

'প্রকীতির কাঁব রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণ। লেখক আময়কুমার সেন রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে কালিদাস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী কাঁটস প্রভতির তুলনা করেছেন কিন্তু তা এতই সধীক্ষপ্ত 
যে তার থেকে কোন স্পম্ট 1সদ্ধান্তে পেশছানোর চেষ্টা করা সঙ্গত নয়।। প্রকাতির সঙ্গে 
মানূষের দ্বন্দ্বের সম্বন্ধে মানুষের সাফল্যের মাহমাটনকুই যুূরোপায় সাহত্যে ধরা আছে এ 
কথা যথেম্ট বিচারের অপেক্ষা রাখে । রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্ধৃতি সত্বেও বলবো যে এই মন্তব্যকে 
মূল সূত্র ধরে পাশ্চাত্য কাঁবদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করা খুব সমীচীন হয়নি। 
শেল ও কাঁটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম যেটুকু সেটুকুও আরও বিস্তৃত হলে ভাল হতো। 

লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্গুলি এক একটি করে আলোচনা করেছেন--তাদের ভিতরে 
কবির প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বিশ্লেষণ করার চেস্টা করেছেন। সবগুলি অবশ্য সমান ভাল 
হওয়া সম্ভব নয়। শেষ সপ্তক ও বাঁথকার আলোচনা যত হয়গ্রাহী পুনশ্চ কাব্যের 
আলোচনা সেই পাঁরমাণেই বিবর্ণ। 

এতংসত্তেও রবীন্দ্রনাথের প্রকীতি সম্বন্ধীয় অনুভূতির ধারা ও তার বিবর্তনের ইতিহাসটি 
বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ও জাঁটল প্রতিভার এই সরল ও সহজ ব্যাখ্যা, 
স্থানে স্থানে অতি সারল্যের দোষ দুষ্ট হলেও, চিত্তাকর্ষক ও সেই কারণেই প্রশংসনীয়। 

রবান্দ্রজীবনীর প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'রবীন্দ্রজীবন- 
কথা' নামে একটি গ্রল্থ বিশ্বভারতী হাতে দিয়েছিলেন। রবীন্দরজীবনীর সধক্ষপ্ত এই জাতিণয় 



১৩৬৯] সমালোচনা ৯৩ 

একাট সংস্করণ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। এবার তানি আর ও, সধাক্ষপ্ত একট ?কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থ 

রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে । ভূমিকায় জানিয়েছেন যে বেতারে পড়বার জন্যে লেখা এই 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবি জীবনাংশগুলি সংকলিত করেই রবি-কথার জন্ম। 

রবীন্দ্রনাথের বিরাট গৌরব-সমুজ্জল জীবন যত আলোচিত হয় ততই ভাল। সেদিক 
থেকে অন্যান্য জীবনগ্দলর সঙ্গে এই গ্রন্থটিকেও সাদর সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। এ গ্রল্থ সহজপাঠ্য, 
সরল স্বচ্ছ ভাষায় গল্পের স্রোতের মধ্যে পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুখপাঠ্যতা এ গ্রন্থের 
শ্রেম্চ গুণ। তাছাড়া শৈশব যারা সদ্য পোঁরয়েছে তাদের হাতে এ বই দেবার মত। লেখক বহ্, 
জায়গায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যের উদ্ধৃতি 'দিয়েছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল ছোটদের বইতে 
এত উদ্ধৃতি কেনঃ পরে মনে হল, ভালই হয়েছে, যারা সবে কৈশোরে পা বাঁড়য়েছে তারা 
এই জীবনী পড়তে পড়তে কাঁবর নিজের কথাও পড়বে। যাঁদ কিছু কঠিন লাগে তো লাগ্দক। 
নিজেরা ভাবতে শিখবে । রবীন্দ্রনাথের নানা চিন্তা তাদের মনে চিন্তার তরঙ্গ জাগিয়ে তুলবে। 

পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রজীবনীর যা দেয় তা যাঁদ কেউ এই গ্রন্থে আশা করেন তবে সেটা 
নিতান্তই ভুল হবে_অবিচার হবে লেখকের প্রাত। শিশু না হোক কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ হিসেবেই 
এর মূল্য সে মূল্য একে দিতেই হবে। 

'কাব প্রণাম" শতবার্ষকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি কবিতা সংকলন। বাংলাদেশের 
বহু কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাঁবতা লিখেছেন। তাঁদের ব্যাপ্তি প্রায় ষাট বৎসর বিস্তৃত। 
যা মহান, যা শ্রেষ্ঠ, যা আমাদের সমস্ত অনুভূতিকে প্লাবিত করে বাঁদ্ধকে উজ্জল করে তার প্রাতি 
প্রণাম জানানো কবিদের কাজ। মুগ্ধ বিস্ময়কে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে তাঁরা নিজেদের 
তৃপ্ত অন্তরকে ভাষা দেন। 

রবীন্দ্রনাথ তেমনি একজন শ্্রম্টা যর 'বিপুলতার সামা পাঁরসীমা আমরা পাইনে। 
[বিরাট সূর্য যেমন যুগ যুগ ধরে কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে, তেমনি বিরাট রবীন্দ্রনাথ তাঁর 
সমসামায়ক ও পরবতরঁ কবিদের বিষয়বস্তু হয়েছেন এবং আরও পরবরাঁ কবিদের হবেন এ কথা 
নিঃসংশয়েই বলা যায়। 

কবিতা বিশ্লেষণ নয়, অনুভূতির শুদ্ধতম প্রকাশ। এই সংকলনে এমন কতকগুলি 
কবিতা আছে যা আত গতানুগাঁতিক, যার মধ্যে সত্যকার অনুভূতির ছোঁওয়া নেই, যা স্কুলপাঠ্য 
পান্রকার শোভা হতে পারতো। সেগুলিকে যাঁদ এতহাঁসক ধারা রক্ষার জন্য স্থান দেওয়া 
হয়ে থাকে তবে কিছ বলার নেই। কিন্তু কবিতা হিসাবে সেগুলি নিতান্ত নগণ্য। 

আর কয়েকাঁট কবিতা আছে যেগুিতে কাবির দষ্টর মধ্য দিয়ে নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে 
পাই-যে কবিতায় কাবর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার পাঁরাধি ব্যাপ্ত করে। যেমন বিভতি- 
ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জাতাবস্মর-কাবতাঁটি সম্পূর্ণ পড়ে পাঠক যখন শেষ পধান্তগলির 
পুনরাবাত্ত করে, শুধু জানিল না 

সেই জাতি বিস্মর, 
অঙ্গার আজি 'তিল-উত্তমা 
লাভ শুধু তারই বর। 

তখন কবির বিপুল বিরাটত্ব অনেক বিশেষণ সমন্বিত বাক্যের ব্যাপ্তিকে ছাড়িয়ে যায়। মনীশ 
ঘটকের কবিতার প্রথম স্তবক ম্যাথ আর্ণল্ডের সেক্সপীয়র বন্দনাকে মনে আনে। এ কাবিতায় 
ভাণ নেই, কাঠন বাক্যসমাবেশও বলতে পারিনা এ কাঁবতা চেষ্টাকজ্পিত-এর বন্দনার আবেদন 
সবল ও তাঁর । 
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বন্দনা'র কবিতাগালর প্রধান সুর হলো ধবংসের সামনে দাঁড়য়ে চকিত ভীত মানুষের 
আশ্বাস লাভ আর প্রাতিভার মহত্বে অগাধ বিস্ময়। পাঁথবীর ভাঙ্গাগড়া, নানা সভ্যতার ওঠা- 
নামা, দানবের নিলজ্জ মূড়ুতা এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশা £__ 

প্রাণকে হারাতে বসোঁছ, বাচ্ছি্ন সুর 

তাই, আজ তোমাকে স্মরণ কার, রবীন্দ্র ঠাকুর ! 
(শদদ্ধসত্ব বস॥) 

আরবার মমনর্ষদর ভিড় 
সভ্যতা দেউলে হয়-জমে ওঠা শত শতাব্দীর । 

তব্দ শুনি শ্দান সেই সুমহান স্বর : 
উপল বন্ধুর পথে 

যুগে যুগে আসে তীর্ঘঞ্কর। 

€ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ) 

পৃথিবী ভাঙার দিনে 
পড়ুক যেখানে যত মালিন্যের দাগ 

হে হৃদয়-দেখ-দেখ 
ক উজ্জল তবু এ বৈশাখ! 

(গোবিন্দ চক্রবতাঁ) 

এরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে, আশ্বাসে দৃপ্ত হয় কাব সুকান্ত ভট্টাচার্যের তরুণ হৃদয় 
যাঁদও রন্তান্ত দিন, তবু দস্ত তোমার সুস্টিকে 

এখনো প্রাতিষ্তা করি আমার মনের দিকে 'দকে। 

'সঙ্গীত' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে সুরের গুরু হিসাবে কবিতা প্রণাম জানয়েছেন। এ কাঁবতা- 
গুলির উপরেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশী । নাম না বলে দলে কাঁবর অনুকরণ যে 
কতদূর তা বোঝা যায়। যেমন 

তরুণ মনে লাগলো সুরের দোলা 
অকাজের কাজ রইলো ঘরে তোলা 
গানের মধু পান করে তার 

রান্র দিবস কাটে। 

শেষ অংশ “বলাপ'। এই অংশের বহু কাঁবতা নিতান্তই পদ্য--কবিরই বহু পধস্তির পুন- 
বিন্যাস। দৃম্টি জোর করে আকর্ষণ করে যতীন্দ্রনাথ সেনগপ্তের কাঁবতা। কাঁবর শেষ যান্নাকে 
কেন্দ্র করে একট বাঁলম্ঠ রচনা, পাঠকের মনে এর ছোঁওয়া লাগেই। আর মন ছঃয়ে যায় পরিমল 
গোস্বামীর কবিতা । কবির মৃত্যুর পর সমস্যাজ্র ভারতের কথা বলে পাঁরমল গোস্বামী 
বলছেন-__ : 

র্যাথবোনেরা বিদায় বেলায় দিল ঠেলে পাঁকের তলায় 
তোমার স্বদেশ যেমন তুমি বলোছিলে ক্ষোভে । 

সোঁদন হতে খাঁণ্ডত দেশ, শান্তি উধাও, কবি 
তুমি যেমন এ'কেছিলে ফুটলনাসে ছাঁব। 

তেমাঁন উল্লেখযোগ্য বলাইচাঁদের দীর্ঘ ও জীবনানন্দের সংক্ষিপ্ত কবিতাটি। 
যান এই কাঁবতাগ্ুলি সংকলন করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বহ: প্রবন্থ সংকলন 
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বোরিয়েছে কিন্তু কাবিতা সংকলন বেশ বেরোয়ান। বাদ্ধর মধ্য দিয়ে কাবকে জানবার যেমন 
চেষ্টা হয়েছে তেমান সুরু হলো অন্যের অনুভ্ততির আয়নায় তকে দেখবার চেষ্টা, 'কাঁব প্রণাম' 
সেই বিচারে সার্থক প্রচেম্টা সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাটর বাঁহরঞ্গ সঙ্জার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রশংসাও না 
করে পারি না। 

মঞ্জ।লা বস, 

রবান্দ্রায়ণ।। শ্রীপ্যীলনীবহারী সেন সম্পাঁদত॥ বাক/সাহত্য-কাঁলকাতা ৯। দুই খণ্ডে 
সম্পূর্ণ। মূল্য কুঁড় টাকা। 

রবীন্দ্-জন্ম-শতবর্ষে কবির প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাভন্ন শ্রেণীর যে সব বাংলা বই 
বোরয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় সওয়াশ'। “রবীন্দ্রায়ণ” যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাজজাল 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহত্যে এ বইটি স্থায়ী আসন লাভ করবে। এর 
বিষয় গৌরব, মুদ্রণপারিপাট্য এবং সর্বোপার নিপূণ সম্পাদনা রুচিশীল বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি 
সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। 

প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্-সাহিত্য সম্পার্ত আলোচনা সংকাঁলত হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডে 
আছে রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা । পরলোকগত অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধাট 
“রবান্দ্রায়ণের” ভূমিকার কাজ করত। কিন্তু পারতাপের বিষয় তাঁন এটি সম্পূর্ণ করে যেতে 
পারেননি। অসম্পূর্ণ প্রবন্ধাট থেকে হীঞঙ্গত পাওয়া যায় যে সম্পূর্ণ হলে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে 
নতুন কথা শোনা যেত। কলকাতা, শিলাইদহ ও শান্তিনকেতনের পাঁরবেশ রবান্দ্র-সাহত্যে কত 
সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র 
নাথের চিন্তাধারায় উপনিষদের প্রভাব সম্বন্ধে উদ্ধৃতি সহযোগে 'বস্তৃত আলোচনা করেছেন 
শশিভূষণ দাশগুস্ত। “রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস” লিখেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথের 
উপর পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে যে অযৌন্তিক ঘোষণার প্রয়াস সম্প্রীতি দেখা গেছে সেই পট- 
ভূমিকায় এই রচনার বিশেষ মূল্য আছে। “রবীন্দ্রনাথের কাঁবিতায় ভাষা ব্যবহার” এবং “রবীন্দ্র 
নাথের শব্দ" নতুন ধরণের আলোচনা; লিখেছেন সুকুমার সেন ও বারেন্দ্রনাথ 'বি*বাস। তাঁদের 
কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণের দ্বারা প্রাতন্ঠিত নয়। বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে 
বিচার করেছেন ভবতোষ দত্ত। অমলেন্দু বসুর “রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রাতিমা” একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ। সুনীলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ “আধাঁনক বি*শবকাবর আঁবর্ভীব” কোথাও কোথাও 'িতর্ক- 
মূলক। রবীন্দ্রনাথ বোদলেয়ারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়োছলেন এবং এই প্রভাবের মধ্যেই 
সন্ধ্যাসংগনীতের জন্মরহস্য ধরা পড়ে-_লেখকের এই দাবি প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নয়। রবাদন্দু 
প্রাতভার বৈচিত্র সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা করেছেন সোমনাথ মৈন্র। আঁজত দত্ত রবীন্দ্র- 
নাথের ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য বিচার করেছেন। অলোকরঞ্জন দাশগপ্ত রবাল্দ্রনাথের উপন্যাসের 
চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখয়েছেন। কানাই সামন্ত করেছেন দামিনী চরিন্লের বিশ্লেষণ। রবীন্দর- 
নাথের গল্পে প্রকৃতির যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 'বিনয়েন্দ্র- 
মোহন চৌধদরী। শিশু-সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে লীলা মজুমদারের রচনাঁটি 
বিস্তারিত হলে ভালো হত। 

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে পর পর তিন প্রবন্ধ আছে। 
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লিখেছেন £ নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও পৃথবীশ নিয়োগী। নীহাররঞ্জন 
রায়ের রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় এীতহ্য প্রবন্ধাট সময়োপযোগী হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ যে জীবন- 
ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহত্য রচনা করেনাঁন গোপাল হালদার তা ৰলেছেন “রবীন্দ্রনাথ ও 
ষুগচেতনা” শীর্ষক রচনায়। পল্লীর উন্নাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের পারচয় 
দিয়েছেন রথান্দ্রনাথ ঠাকুর। ভবতোষ দত্ত “আর্থিক উন্নাতি ও রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধে বস্তুজগৎ 
সম্বন্ধে কবির আগ্রহের পরিচয় পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন। বাংলার লোকসংস্কৃতি কবি কি 
ভাবে গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে বস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে বিনয় ঘোষের প্রবন্ধে । দিলীপ- 
কুমার বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র দাশগবপ্ত, শচীন সেন, শঙ্খ ঘোষ যথাক্রমে লিখেছেন “রবীন্দ্র- 
নাথের ইতিহাস-চিন্তা” “রবীন্দ্ররচনায় ম্যান্তির রাষ্ট্রদর্শন,” “রাম্্র বনাম সমাজ", এবং “রবীন্দ্র 
নাথের পন্নধারা।” হারেন্দ্রনাথ দত্তের “রবীন্দ্র-ীশক্ষানীতির মূল কথা” এবং পাঁরমল গোস্বামীর 
“রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান” এই সঞ্কলনের দুটি 'বাশিষ্ট প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নৃত্য- 
নাট্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রফল্লকুমার দাস, রাজ্যেশবর মিত্র এবং পরলোকগত 
বিমলচন্দ্র সিংহ। কাবির দর্শনাঁচন্তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের আলোচনাট উল্লেখযোগ্য। 
কাঁবর সঙ্গে যোগাযোগের একটি সুখপাঠ্য স্মাতিচিন্র লিখেছেন সাহানা দেবী। হিরণকুমার 
সান্যাল সংক্ষেপে সুন্দর পরিচয় 'দয়েছেন দ্বারকানাথ থেকে আরম্ভ করে ঠাকুর বাঁড়র 'িন 

পদ্রণযের। 
প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন যে সম্পাদকের সচিন্তিত পাঁরকজ্পনার ফল তা সূচীপত্র দেখ- 

লেই উপলব্ধি করা যায়। কতকগ্ীল ববাচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ছেপে বের করবার সহজ পথ তিনি গ্রহণ 
করেনাঁন। অপেক্ষাকৃত স্ব্পর্পারাঁচত কয়েকজন লেখকের রচনা “রবীন্দ্রায়ণে" পেয়ে আনন্দ লাভ 
করেছি। আজকাল নামী লেখকদের বূহ্য ভেদ করে নবীন লেখকের স্থান পাওয়া- বিশেষ করে 
এজাতীয় সঙকলনে- খুব কঠিন। সম্পাদক যে লেখকের খ্যাতির উপরেই নির্ভর করেননি, রচ- 
নার গুণ বিচারই যে তাঁর 'নকট প্রাধান্য লাভ করেছে, তাঁর প্রমাণ পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড় 

কথা, সম্পাদক 'বাভল্ন গোষ্ঠী ও রুচির লেখকদের একান্রত করতে পেরেছেন। এটা সম্পাদকের 
[বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। 

সমকালীনের আকারের দুই খন্ডের কাপড়ে বাঁধাই বই: পরিচ্ছন্ন ছাপা। রবীন্দ্রনাথ ও 
অনেক বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি, ফটোগ্রাফ ও প্রাতিলাপর সংখ্যা তেব্রশ। সেই তুলনায় 
বইয়ের দাম বেশী নয়। সম্পাদকের সঙ্গে প্রকাশকের অকুলন্ঠ সহযোগিতার ফলেই এমন সমন্দর 
একাঁট বই আমরা পেয়েছি। 

[চত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
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গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য ॥ শান্তিদেব ঘোষ ৩:০০ 
ভারতীয় ফৌজের হীতহাস ॥ সুবোধ ঘোষ ৫:০০ 
শরৎচন্দ্র ও তারপর ॥ কাজী আবদুল ওদৃদ ৪:০০ 
রবীন্দ্র প্রাতভা ॥ কানাই সামন্ত ১:০০ 
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রক্মবান্ধবের ভ্রিকথা ॥ ত্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ২:৫০ 

বিপ্লবশী জীবনের স্মাতি ॥ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১২:০০ 
পরাতনী ॥. ইন্দিরাদেবী চৌধুরাননী ৫*০০ 
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বাদশাহশী আমল ॥ বিনয় ঘোষ ৬:০০ 

কাব্যগ্রন্থ 

সাগর থেকে ফেরা]. প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩:০০ 

সনির্বাচিত কাঁবতা ॥ মোহিতলাল মজুমদার ৪:০০ 
স্বনির্বাচিত কবিতা ॥ স্য় ভট্টাচার্য ৪:০০ 
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বিনয় ঘোষ কৃত 

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র 
( প্রথম খন্ড ) 

বাঙালীর নবজাগরণ-ইীতিহাসের প্রার্থামক আকরগ্রল্থ 
কাব ঈম্বরচন্দ্র গপ্ত তাঁর “সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় একদা খেদোন্তি করেছিলেন £ 'আমার 
একান্তই আভিলাষ ছিল, একাল পর্যন্ত যে সকল বিষয় প্রভাকরে প্রকাশ কারয়াছি, তাহা একর 
সংকলন করত সংশোধনপূর্বক ক্রমে ক্রমে প্রকৃষ্ট প্রণালীররমে পৃথক পৃথক খণ্ডে এক এক-খানি 
পুস্তক প্রকাশ কাঁরব......শরীরের ব্যাঘাতে তাহার কিছুই কারতে পারলাম না, এই বড় 
খেদ রহিল. ..... ' সুখের কথা, শতাধিক বর্ষ পরে হ'লেও লব্ধপ্রাতষ্ঠ সাঁহাত্যক বিনয় 
ঘোষের সদুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও অশেষ শ্রমসাহফ্কুতার ফলে সেইসব বহূমূল্য রচনা 'সামায়কপত্রে 
বাংলার সমাজ চিন্র' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে সংকলিত হ'ল। 

নিরলস সাহিত্যকর্মী বিনয় ঘোষ উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কীতির উপকরণ তদা- 
নীন্তন বাংলা সামায়কপন্র থেকে উদ্ধার করে আধ্বানক বাঙালীর পর্ণাঙ্গ জীবনচিন 
সংকলনে অগ্রণী হয়েছেন এবং তাঁর পারকাজ্পত এই সূুব্হৎ গ্রল্থ পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত হবে 
আশা করা যায়। আত দজ্প্রাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পা্রকা ঘেটে বাংলার অর্থনীতি, 
সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এই সংকলনের প্রথম খণ্ডে 
বিষয়ভেদে সন্নিবৌশত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয়, প্রাসাঙ্গক তথ্য ও টাকা সংযোঁজত 
বাঙালীর নবজাগরণ-হাতিহাসের প্রাথাীমক আকরগ্রল্থ। 

পাঠাগার, প্রাতষ্ঠান, বিদ্যায়তন ও ব্যন্তিগত ব্যবহারের পক্ষে অপাঁরহার্য গ্র্থ। 

গ্রন্থ-প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকুল্যের জন্য, রয়াল অন্লেঁভো সাইজের প্রায় 
৬০০ পৃঙ্ঠার এই বইয়ের দাম আটণ্লেট ও বোর্ড বাধাই সমেত মান্র ১২ টাকা ৫০ ন. প. 

নির্ধারিত হয়েছে !! 

আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গর্থ 

হায়ঃন কাঁবরের প্রবোধকুমার সান্যালের 
তীর ৮ (৩য় মং) ৩:৫০ রি 

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ৬:০০ ১ম খণ্ড (১০ম মহঃ) ৯০০ 
সরলাবালা সরকারের ' ইয় খণ্ড (৫ম মুঃ) ১০:০০ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ (সাঁচন্) ৪:৫০ 

বিনয় ঘোষের রর ভবানণ মুখোপাধ্যায়ের 
[বদ্যাসাগর ও বাঙালা সমাজ তিতা 
১ম খণ্ড £ ৩.:০০ ২য় খণ্ড £ ৭:0০ 
৩য় খণ্ড £ ১২:০০ 
মনোজ বসুর শশিড়ুষণ দাশগণপ্টের 
সোভিয়েতের দেশে দেশে (৩য় মঃ) ৬:০০ ব্যান ও বন্যা ৩.০০ 

শি ৪ লা পপ থপ সস পপ সপ 

বেঙ্গল গাবাঁলশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কাঁলকাতা £ ১২ 



ভারতের শন্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 
ডদ্নর শাশভৃষণ দাশগ্প্ত কর্তৃক ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলের শীন্ত-সাধনা 
ও শান্ত-সাহত্যের তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা ও আধ্যাত্বক রূপায়ণ। [১৫ 

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরাচিত 
এই চিরায়ত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থাটকে সুন্দর চিন্রাবলী ও মনোরম পারসাজে 
যুগরুচিসম্মত একটি আনন্দ্য প্রকাশন করা হইয়াছে। সাহত্যরত্ব 
শ্রীহরেকৃষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও ডক্ঈর সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 

« রঙীন।ও। একবর্ণ চিত্রে ভূমিকা সম্বলিত। শঙ্পী শ্রীসূর্য রায়ের বহু; 

সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

বৈধৰ পদাবলা 
সাহত্যরত্র শ্রীহরেকঃ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদত প্রায় চার হাজার পদের 

সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক 
পদসূচী সম্বলিত পদাবলাঁ সাহিতোর 

আধুনিকতম আকরগ্রল্থ। অধুনা 
অপ্রাপ্য পদকজ্পতর' ও 'পদামৃত- 
মাধুরী হইতেও অধিকতর পদ 
সংযোজিত এবং বহু অপ্রকাশিত 

শোঁিত। প্রকাশন পাঁরপার্টে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদ্কৃত। [৯ ৯] | (পদ এই প্রথম প্রকাঁশত। ডিমাই 

রমেশ-রচনাবলশ অঞ্টেভোে আকারে লাইনো হরফে 

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত; তাঁহার যাবতীয় উপন্যাস জীবদ্দশাকালীন শৈষ মত হওয়ায় সহজ বারহরয হ ্ঃ 
সংস্করণ হইতে গৃহীত ও একত্রে গ্রন্থিত মোট ছয়খান উপন্যাস £ 
শ্রাযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাঁদত ও সাহিত্যকীর্ত আলোচিত। [১] 

সংসদ বাঙ্গালা আভিধান 

| প্রকাশনা সৌষ্টবে অনুপম। 1২৫] 

গ্রন্থাগার, পদাবলী-রাসক ও কীর্ত- 
নীয়াগণের অপাঁরহার্য গ্রন্থ। 

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে তিন পস্তক-তালিকার জন্য লিখুন £. 
হাজারের আঁধক শব্দসংখ্যা যোগ হইয়া তেতাল্লশ হাজারের মত শব্দের 
ব্যাখ্যা ও ব্যংপাত্ত সন্নিবিন্ট হইয়াছে। ৮.৫০ নঃ পঃ 

9811551) 101.0-81100811 01০10 

সাহিত; সংপদ 

৩২-এ, আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র রোড, 
কালকাতা-১ 

বহ; প্রশংঁসত উচ্চ-মানবিশিষ্ট ইংরেজী-বাঙ্গালা আধুনিক শব্দকোষ [১২1] আমাদের বই সবন্ধ পাওয়া যায় 

রাজশেখর বসু অনুদিত অমল হোম প্রণীত রবণচ্দ্রালেখ্য 

শ্রীমদূভগবদ গীতা প;র5যোত্তম রবীন্দ্রনাথ 
দাম £ ৩.৫০ সংশোধত ও পারবাধতি ৩ ৩য় সংস্করণ । দাম--৩.৫০ 

77720107001 সবেপিল্লী রাধাকফন-সংকলিত আঁচন্ত্যকুমার সেনগ্ত-প্রণীত | ডঃ সত্যনারায়ণ ূ চি ০০, সং তি 
ই বিবেকানন্দ র্ পরার হা |. প্রথম খণ্ডঃ ১ম ভাগ্_৭-০০; 
৯ বাড৩1901 বর ৫:০০ |... 7. প্রথম খণ্ড £ ২ ভাগ্-৮'০০ 

জওহরলাল নেহরুর প্রকাশিত হলো | অন্নদাশঙ্কর রায়ের 

পন্রগঃচ্ছ ১০:০০ সংশোধিত ও পাঁরবার্ধত জাপানে ৬৫০ 
শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৯ম সংস্করণ বদ্ধদেব বস্ধর 

প্রাচীন ইরাক ৬'০০ রাজশেখর বস, সংকলিত মেঘদূত ৬০০ 
আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান 

প্রাচগন মিশর ৫৫০ চলন্তিকা আধ্যনিক বাংলা কাঁবতা ৬' 00 

দেবেন্দ্রনাথ বিশবাস ৮৫০ শুভ গুহঠাকুরতার 

বিজ্ঞান-ভারতাঁ ৫'২৫ নেয় দেবী রবান্দ্রস্গীতের ধারা ৬'০০। 
তারকচন্দ্র রায়ের ধাগেদের দেবতা ও মান্য : সূলেখা সরকারের ৃ 

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 80০0 দাম £ ২:৫০ ৃ রানার বই ৫১০0 

এম" দি' সরকার ত্যাপ্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪ বাঁঙ্কম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কাঁলকাতা - ১২ 



সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

॥ 0011চ7£16789116 8810 

01 

11150121106 50106 

5500 881০6 ০০. ৮0. 

সর্ব ঝতুতে সর্ব উৎসবে 

বাংলার (রশম 
* সেই সঙ্গে কুটির ও গ্রামীন শিশ্পের 

হিল্সাী সনহ্মান্েেস্প 

গণিম বংগ বেমম শিল্পী গমবার মহাঘং্ৰ দি 
(পাশ্চম বাংলার শিল্প বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এবং ভারত সরকারের 

খাঁদ গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত ) 

£ বিক্রয় কেন্দ্ু ঃ 

১। ১৮1১, হেয়ার স্ট্রীট, কাঁলিকাতা-১ 

২। কুঢীর শিল্প বিপাণ 
১১এ, এসপ্ল্যানেড ইন্ট, কাঁলকাতা-১ 

৩। ১৫৯।১এ, রাসবিহারাঁ এভেনিউ, কলিকাতা-২৯ 
৪। ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ 
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উন্তয় বাংলার বন্ত্রনিল্পে 

বিজয়-ঘজয়ন্তীবাহা 

০হ্মান্হিনী হ্িলভ্ন্ 77% ভিজ 

৪৮6 মপর্গ 
716 0651 50650006 

(00171800181 00০01165315 & 

100290916৮1 | 

ভিনচ্মিভেত্ভ 

গ্বাপিত--১৯৮ 

০88 ও 

১নং মিল কুষিয়। পূর্ব বাংলা) 

৫ 8.5. 91০৫8৫1 

€ এ / ২লং মিল বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংল!) 

গতিিরতররাজ 

02 10962 

তে: ম্যানেজিং এজেণ্টস £ 
12 08167 81 ৮1689181106 00, £0. 

€//0/7% ও 80851 ৪ ৮8৭9)5 ও 0601শ1 ৬ 17150855 

চক্রবর্তী সঙ্গ এগ কোং 

২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাত|। 



িমকালাঁন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

আন্দোলনে অপন্ডি্ছা্খ 
“কাকাতুয়" মার্কা ময়দা 

“গালাপ” মার্কা আটা 
ঘাড়" মার্কা আটা 

প্রস্তুতকারক £ 

দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ 
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলম কোং লিঃ 

মযানেজিং এজেন্টম্ : 

গ (মানে ঞ& কোং দিঃ 
নিবদক 2 চীধুরী 0৩ (কাং 
৪/৫, ব্যান্কশাল ট্রাট, কলিকাতা-১ 

701 

ঠ11, 1008 62158411507 8500185115 

6০9914617 

[)6 0116718] হা116 0 001080191 

[190781100 (01798) 1160. 

1201010] 010 : 11600 016 : 

4, 17005 (81086, 017618] 301101088, 

০০৮1157, 30818/17. 
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ভিহ্হ গাড়ে শন্েছে 
সার্থক ওক্ৌন্ 

বাংলাদেশের বন্ত্রশিল্প জগতে বঙ্গলক্মী এক গৌরবময় স্থান 
অধিকার করে আছে। ৫* বছরেরও উপর অক্লান্ত পরিশ্রম 
আর দেশবাসীকে সর্বতোভতাবে সেষ। করবার এঁকান্তিক 

আগ্রহের ফলেই এই বিরাট এঁতিহ স্থতি সম্ভব হয়েছে। 
দেশের ক্রমবর্ধন চাহিদা! মেটাবার জন্য উ্নতধর়নের যন্ত্রপাতী 
আমদানী করে মিলের উৎপাদন বাড়াবার কবন্থ। করা হয়েছে। 

৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ 
1€9172172.8..42.881 

10) 009 ০0]11])1111807169 01 : 

011016 050110121 11700501195 1.৫. 

০6, 051710912 3181 1/1৭12, 
[91106110151 

০৪10162- _11 
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কিলার মাপ কিনুন 

ডি নিজের বাবহারের জন্য এইথানে কেটে জিন, 
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২ টাকণ প্রতি সের থেকে টাকা প্রতি কিলে 
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এখন সমগ্র দেশে মেপ্িক ওজনের ব্যবহার 

বাধ্যতামূলক। পরানো ওজন ব্যবহার করা 

৩১ 

৩২ 

৩৪ 

৩৫ 

৩৭ 

৩৮ 

ময়! পয়স। প্রতি সের থেকে নয়া পয়সা প্রতি কিলোগ্রাম 

7 2 ১১১৬১ 

সমকালীন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

মুজ্যের 

তালিকা 
(সন্ত থকে 
কিলাগ্রামে) 

৭০ 

গাম 

টাঃকিলো 

তু ৩৩,২২ 
১ ৩৪,২৯ 
৯ ৩৫,৩৭ 
₹$ ৩৬.৪৪ 
৯ ৩৭,৫১ 
8 ৩৮,৫৮ 

৩৯৬৫ 
চট ৪০,৭২ 

৪১,.৮ও 

৪২,৮৭ 

একালাগ্রাম (4০০০ এাম়)-৮৩ তোলা 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত 6 ৬৪৪ | 



সমকালনন ॥ বৈশাখ ১৩৬৯ 

টাইম টেবল, 
ফ্েশন গ্লাটফর্ম 

ও 

অন্তান্ত স্থান 

শির্বাচন 

করুন 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য 

লিখুন 

জনসংযোগ অধিকত1 

পুোর সীমান্ত রেলওয়ে 
৬ ূ 

পপি ০৯০০ 
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রত 

5250151 
100581010508 

বার ও ট্যাবলেট 

এক টুকরো গ্্যাসকে! সাবানে 
কম সময়ে অনেক বেশ 
কাপড়চোপড় পরিস্কার হয় 

র ফেনা হয় 
মাগির 
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11011] 
এ এক লমঙ্যার শ্রেণী ! 

এই শ্রেণীর যাত্রীদের “ভবলু টি' অর্থাৎ বিনা টিকিটের যাত্রী বল! 
হয় ট্রেণের সব কামরাতেই এঁরা থাকেন। বেশভূযা! আর মৃখের 
ভাব দেখে এদের এই বিশেষ শ্রেণীর ধাত্রী বলে চেন! একেবারেই 
অসভব | লময়ে অসময়ে সেইজন্তই টিকিট পরীক্ষ! করতে হয়, 
যাত্রীদের বার বায় হয়ত টিকিটও দেখাতে হয় । ফলে যথার্থ 
যাত্রীরা হয়ত 'বিরক্তই হন । কিন্ত তার! রেল প্রতিষ্ঠানের এই 
অন্থবিধা উপলন্ধি করে এই সমন্তার শ্রেণীকে শায়েস্তা করার 
কাজে টিকিট গপরীক্ষকদের সঙ্গে সর্বভোভাবে সহযোগিতা 
করবেন -- এটুহ কি আমর! আশা করতে পারি না? 



সম্পাদক- আনন্দগোপাল সেনগপ্ত 

দশম বর্ষ ॥ জ্োষ্ঠ ১৩৬১৯ 

২8 



১। উইক্লা ওয়েস্টবেঙ্খাল--সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পাত সংবাদ- 
পন্র। বার্ষক ৬. টাকা ।"ষান্মাসিক ৩. টাকা। 
টাকা। 

২। কথাবার্তাঁবাংলা সাপ্তাহক। বার্ধক ৩. টাকা, যান্মাষক ১.৫০ 
৩। বস্যন্ধরা-বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২. টাকা। 
৪। শ্রমিক বার্তাঁহিন্দি পাক্ষিক পান্রকা। বার্ধক ১-৫০ টীকা; 

যান্মাসক ৭৫ নঃ পয়সা। 
৫। পশ্চিমবাংলা_নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপন্র। বার্ধক ৩. 

টাকা; ষাল্মাসক ১৫০। 
৬। মগরেবাঁ বংগাল--সচিত্র উদ্দদ পাঁক্ষক পা্রকা। বার্ধক ৩. টাকা; 
ষাল্মাসক ১:৫০ টাকা। 

বিঃ দ্রঃ-ক। চাঁদা 
আগ্রম দেয়। 

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞা- 
পন নেওয়া হয়: 

গ। বিক্য়ার্থ ভারতের 

সর্প এজেন্ট চাই; 

ঘ। ভ, পি ডাকে 

পান্রকা পাঠানো হয় 
না। -শ শি শা শাস্পা 7 শিশিস্্াঙ। শিক 



গমকালশন ॥ জোম্ঠ ৯৩৬৯ 

ভেজ-তেলের এক বিশেষ মিশ্রণের দৌলতে হামাম শেষ. 
পর্যন্ত শক্ত আর সুগন্ধী ধাকে। মন লাধবেন, এক হামাম 
সাধান অনেক দিন চলে। 

ঠাটা-উৎপাদল 



সমকালীন ॥ দোষ্ট ১৩৬৯ 

গরিকঞ্গন। আ।গমাছের কি উগক।র করবে 

কর্মস্গস্থানের 
আর বেশী 
মনযোগ ম্ৃবিধে 

পেস ন 

রে এ টি ০22 2৯৮62 

০৬ পর্ঠত 2৩5 
২:৮৬ 

কিক. লতি ভ১৬১৬১৬, 
চপ 
৩৪:৬5 

৬৬৪ 
তক রক 
১৫৭৬০ ৪৮৪। 

এত গত ৩১:৮১ 
০... ১. :2.555৭..53* 

০ ছা 

ক 

সিসির ৫ব8462777৮ 2 
শির 

কত ৩ তত৪৩ 

্ ঠ ১৪ টি ৪ ৮ ঞঃ 

25৮ পু এইটে টি বি জলে 22 উরি বিট ন্বানি উল পা হরি, 5 
জে ৯৯8 7 2568, এ টিন সি তি ওত ৮1১58: তি তত ৪ 

তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক চ/ষ ও ভুমি উন্নয়নের মাধ্যমে, কৃষির 
ক্ষেত্রে আরও ৩৫ লক্ষ লোকের এবং 
শিলে। পরিবহণ ব্যবস্থায়, বাণিজ্যে, সম।জ-কল্যাণ সেবায় 
ও সরকারী চাকুরীতে আরও ১০৫ লক্ষ লোকের কর্ম- 
সংস্থান হবে। 

এর অর্থ হজ 
কর্মসংস্থান ও উন্নততর জীবিকার উদ্দেশ্যে 
আপন|দের জগত নতুন নতুন ম্যোগ সুবিধে 

পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে 
ল্লাহাযা করুন। কারণ তা আনবে 

সা” ইহকাল 
গঞ্চব। ব 

গরিকল্গন। খুলে স্্স্ এ 



সমকালখন ॥ জোম্ঠ ১৩৬ 

লক্ষ লক্ষ জীবাণু আপনার গলা 

ও ফুসফুসের আনাচে-কানাচে 

লুকিয়ে রয়েছে আপনাকে 

রা কইদায়ক কাশিতে ভোগাচ্ছে। 

টাসানল, কফ দিরাপ আপনার শ্রৈজ্সিক বিল্লির প্রদাহ 

এবং গলার কষ্ট দুর করবে । অনর্থক কাশিতে ভূগবেন 

না-_ আজই একশিশি 'াসানল* কিনুন । 

' অনেক ডাক্তারই "টাসানল” খেতে বলেন কারণ এ 

এতে আশ্চর্ধ্য তাড়াতাড়ি কাশির 

উপশম হয়। 

8০1 ৬116101 
কফ সিরাপ 

মার্টিন আ্যাণ্ড হারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড 
১৮২, লোয়ার নাঝু'লার রোড, কলিকাতা $ 

118171159 



গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। জী 
অগণিত জনসাধারণের অকুণঠ সমর্থনধন্ট চা 
ম্থলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে 
গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত 
প্রয়োজন মেটাতে পেরে স্থলেখা আজ জাতীয় 
সম্পদে পরিণত। 

তাজির সের এলো 11 
রি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড 

। 
১) 

৮৮০০ 

স্পা ভজভিজ্্ 
গত ৫* বছরেরও উপর বঙ্গলক্্মীর জনপ্রিয়তা 

বাংলাদেশের বন্ত্রশিল্প জগতে এক বিরাট 

গৌরবময় এতিহের স্ষ্টি করেছে। দেশের 

ক্রমবদ্ধন চাহিদা] মেটাবার অন্য সম্প্রতি 

“উন্নত ধরণের ঘন্ত্রপাতী আমদানী করে 
মিলের উৎপাদন বাড়ানে। হয়েছে । 

কটন মিলস্ লিমিটেড 
৭ * চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ 

্ | (/১095.9556 8 
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& নি ॥ জৈোথ ১৩৬২ 



স্ চশ পন্তর 

ববেকানন্দের একটি বন্তৃতা ॥ শঙ্করাপ্রসাদ বসু ১১৫ 

একাঁট অম.,লক আশঙকা প্রসঙ্গে ॥ আমিয়কুমার মজুমদার ১২১ 

[সলভ লোভ ॥ গোরাঙ্ঞগোপাল সেনগনপ্ত ১২৫ 

হাস্যের উপরঞ্জকরূপ ॥ 1দলীপকুমার কাঁঞ্জলাল ১৩৩ 

রবীন্দ্র রচনায় চরিত্রসূচী ॥ ১৩৮ 

বিদেশী সাহিত্য ॥ আজও দাস ১৪০ 

বান্তপুজা ও সমাজ ॥ রাঁব মিত্র ১৪৩ 

শিল্প, সাহত্য ও বীদ্ধগ্রাহ্া চিন্তা ॥ মীরা বালসূররমানয়ণ ১৪৬ 

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা ও ইংরেজী ॥ ভারতাঁ সরকার ১৪৮ 

সংস্কৃতি সংবাদ ॥ নাখিল বিশ্বাস ১৫১ 

চিত্র প্রদর্শনী ॥ প্রাতমা মিত্র ১৫৪ 

সমালোচনা ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। দেবীপদ ভট্রাচার্য। নরেন্দ্রকুমার মিত্র ১৫৫ 

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগদপ্ত ॥ 

আননগোপাল সেনগ্যপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
হইতে ম্যা্দুত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 



সমকালীন ॥ ভ্োন্য ১৩৬৯ 

ভারতীয় ঞতিহ্যার জীবন্ত নিদর্শন _- ১ 

৯. এ ০ মানপুরী 
মণিপুরে প্রতোক কুমারীকে আবশ্িকভাবে 

ৃত্যকল! শিখতে হয়। লোকন্ুত্যই এর 

মূল স্বরূপ। যুগে যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
বিভিন্ন অবতারের প্রণয়লীলার পৌরাণিক 

কাহিনীকে রূপায়িত করে মণিপুরের 

এই লে।কনৃত্য অধুনা মাঁজ্জিতরূপে গুপদী 
৪২১,৭81 নৃতাকলার অঙ্গীভূত হয়েছে। জলতলের 

টা, রে উদ্ভিদের মতো মণিপুরী নৃত্যের সব ভঙ্গিমাই 
১ ২ সনি চাপল্যবিহীন ছন্দম্ষমায় মণ্ডিত। 

অহাফলগ্রদ ভষজ (কেশ তত 

সেঈ বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞান ও গবেষণার 
মৌলিক উপাদান ছিল গাছগাছড়া। স্বাস্থ্যকর কেশবিন্তাসের 
উপযোগী ভেষজ কেশতৈলের প্রচলন হয়েছিল বহুদিন পূর্ব্রেই। 166/1-52/1758 

কেয়ো-কাপিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ কেশতৈল . 
যুগোপযোগী নতুন রূপ লাভ করেছে-_-এর প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ 
গু আর মৌলিক বর্ণ তো৷ আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
একটি নিগ্ধ সুরভি । 

দে'জ মেডিক্যাল ঠ্টোর্স গ্রাইনেট লিঃ * কলিকাতা * দিষ্নী * বোদাই * মাত্রা * গাটনা * গৌহাটা * কটক 
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জ্যৈণ্ঠ তেরশ' উনসত্তর দশস বর্ধ। ২য় সংখ্যা 

বিবেকানন্দের একটি বক্তৃতা ঃ মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের মুখিত 

শঙওকরাপ্রসাদ বস, 

সংবাদপন্রের বিবরণীতে পড়লম--শ্রীযুন্ত তুষারকান্তি ঘোষ বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় রবীন্দ্র 
নাথের একটি উীন্তর উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলোছিলেন, তিনি যাঁদ 
আরো কিছ্াঁদন বে'চে থাকতেন তাহলে একাই সমস্ও কুসংস্কার ভেঙে দিতে পারতেন। চমকে 
দেবার মত কথাটা । কারণ বাংলা দেশে স্বামীজীর পারচয় এখন দাঁড়িয়েছে-€১) হিন্দু 
পুনরভ্যু্থানের নায়ক; (২) হিন্দু জাতাঁয়তার অনাতম প্রবভক; এবং (৩) স্কুল-কলেজ ও 
হাসপাতালের গণেশ দেবতা । আধুঁনক ছোকরাদের কেউ ধেউ পিতৃনাম ভোলবার কঠোর সাধনায় 
চোখ পা1কয়ে এমনও বলছে-িকাগোয় 1ববেকানন্দের বন্তুতা-সাফলা, জাতীয় জগবনের একাঁট 

দুর্মর (দূর-মর!) কুসংস্কার। প্রার্থনা কার, বাংলা দেশের তৈজ ৩রণ কণ্ঠ চিকাগোয় 
বিবেকানন্দের সাফল্য অপেক্ষা আঁধকতর বচন-সাফল অর্জন করুক, তেমন সত/ই কিছু ঘটলে, 
অন্তরীক্ষে বিবেকানন্দ যাঁদ কোথাও থাকেন, 'আমার ৩রুণ সিংহদলের' তেজোবীর্যে আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে যাবেন, এবং, এই সব 'অগুসলগান' বান্তরা হন্দহ' বিবেকানন্দকে ঘতই সমালোচনা 
করুক, যাঁদ তাদের বিদ্রোহের মধ্যে সত্যকারের মনুষাত্বের অঙ্কুরমাত্রও থাকে, তা'হলে উল্লাসে 
অধার হয়ে বিবেকানন্দ বলবেনই--সাবাস্, এ তো মহাঁর্হের সম্ভাবনা! এ কথা [তি বলবেনই, 
বারণ--'তুম কোন' পতাকার শিন্নে দ্ডাইয়া যাত্রা করিতেছ তাহা আমার 'বিচার্য ন্ন।*- 

তাঁর আগ্রহ একটিমান্ত্র বাপারে তুম মভাই যাত্রা করিয়াছ।' 
উপনিষদকে আকণ্ঠ পান করে পৃথিবীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ মহত্তর অহংকারে 

বলেছিলেন,_শঙ্করাচার্য এ কথা বলুন গার নাই বলুন “আম বিবেকানন্দ' বলছি। সমদূ্রতনিত 
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কণ্ঠ আকাশ স্পর্শ করে মাটিতে নেমে এসৌছিল, উপাঁনষদ থেকে আমি দুটো [জানস ।শখোঁছি- 

মুক্ত ও শান্ত। যা কিছু এই মস্ত ও শান্তর বিরোধিতা করে বিবেকানন্দের কাছে তাই হোল 
কুসংস্কার। তাঁর ধারণায়, আত্মার একব্ববোধ ছাড়া ঘার্থ স্বাধীনভাবোধ আসতে পারে না। যে 
[নিজেকে অন্যের সঞ্জে সম-আত্মা না ভাবতে পারে সে অপরকে স্বাধননতা দিতে পারে না। কাপুরদয 

ও অত্যাচারী তাই তাঁর কাছে একই শব্পের এীপঠ ওাপঠ॥ বিবেকানন্দ তাই ডাক ।দয়ে বললেন, 
পর্বাবধ কুসংকারকে ঝেড়ে ফেল, অসানয একগা কুসংস্কার, দূত্র কর তাকে 0190115৫ 
০7501101010 [0111001 ১1 01170091109 গ্রন্থের ও শাস্ব্ের কুসংস্কারের 1বরুদ্ধে বললেন, 

“সর্বোপার 'এটা পৃস্ভকে আছে'-এই কুসংস্কার থেকে মুন্তড হও” 'পস্তক-পূজা' তন্প কাছে 
'জঘন্যতম পৌত্তীলকতা'। কুসংস্কার ভাবে ধর্মকে গ্রাস করে আছে তার কথা বলতে গিনে 
ববেকানন্দ এর জন্য দায়ী যে সব +18১৫915 01 [11৩515 আছে তাদের সম্বন্ধে বললেন, তারা কথায় 
কথায় বেদ আওড়ায়, িন্তু গত চারশো পুরুষে বেদের একটা পাঙাও উল্টে দেখেহে |কনা সন্দেহ। 
বদমাস পুরুতগুলোকে লাঁথ মেরে সমুদ্রে ফেলে দেবার নিদেশ দিয়ে ৩নি বললেন, যদি কোনো 
[কছ; মানুষকে দুর্ল করে, তাদের ীনপাত কর। কোনো ভগবানও মানুষকে পুল করবার 
চেটা করলে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে শয়তানকে বরণ করতেও বিবেকানন্দ প্রস্তুত ছিলেন। মিত্টনেন 
শরভানকেই প্যারাডাইজ লস্ট কাব্যে 'একমাত্র ভদ্রমান্ষ-রূপে তিন দেখোছিলেন। 

তাঁলকা বাঁড়য়ে লাভ নেই, বিবেকানন্দের বন্তুতা বা রচনার যে কোনো অংশ খুললেই 
মানুষের প্রাতি তাঁর অসীম নিভরিতা এবং দঃব্লকর বে কোনো 'জানসের বিরুদ্ধে তাঁর পুরুষের 
ঘৃণার চেহারা দেখা যাবে । তিনি কেবল একাঁট বিহয়ে ধিশেষ সতর্ক ছিলেন, তুসংস্কারের পুরনো 
ভাড়াটে তাঁড়য়ে সেলামিসহ নতুন কুসংস্কারকে ঢোকাতে রাঁজ ছিলেন না। নতুন কুসংস্কার 
প্রগতির সুপাঁরশ নিয়ে আসে. তার পরেই যত কম দৌরাক্স্য সম্ভব সুরু করে দেয়। এই জন্য 
1বনেকানন্দ যেখানে অনুভব করেছেন যে, সংস্কারকদের সংস্কারেচ্ছার ?পচ্ছনে আছে অপরের প্রা 
অনুগ্রহ এবং নিজের প্রাভি সভা নমস্কার,-সেখানে তিনি ক্ষেত্ীবশেদে এ সব কৌতূহলন কর্তব্য- 
বুদ্ধণের হাত থেকে কুসংসকার-শুদ্ধহ দেশ বা জাতিকে রম্ষন করতে চেয়েছেন। কালো লোকের 

চামড়া ছাড়ে ধেনন তাদের সাদা সাহেব করা যায় মা তেখান শুধু দেবতার সংখ্যা ছেটে দিলেই 
মানু বেশও ধাঁঘকি হনে পড়বে, এ িশবাসও তাপ ছিল না। বে বিবেকানন্দের কাছে একেন্বব্রবাদ 
পর্যণত 4102115100 ৯01৭15100101) তিনিই যখন বহদেবনাদে বিশ্বাসের মধোও গভরতম ধাঁন'কতা 
দেখেছেন, সেখানে প্রণাম জানাতে প্পিধা করেন ়ি। অথচ যেখানে তা হয়নি, বহ; দেবতায় 
বন্বাস যেখানে ভিখারীর বাড়ি বাঁড় ভিক্ষা করে ফেনা, সেখানে বিবেকানন্দ ধিক্কার দিয়ে 

বলেছেন- 

“তোমরা পৃথিবীর সব দেবভার কাছে কালাকাটি করেছ, দুখ ঘচেছে কি? ভারতের 
দনসাধারণ ভোঁতরশ কোট দেবভার কাছে মাথা খংড়েছে,। কিন্তু মরেছে কুকুরের মত। সে সময়ে 

দেবতারা ছিল কোথায়; ভোমরা সফল হলেই তোগাদেপ দেবতারা সাহাধ্য করতে এাঁগয়ে আসেন, 
তা'হলে €-সন পদার্থে ভোমাদের দরকার |কি 2 এ সব কুসংস্কারের কাছে হ'টুগাড়া কি তোমাদের 
আত্মার উপযুন্ত কাজ 2” 

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের নন্ডব্কে এইভাবে উপস্থাপিত করার কারণ--সামান্য 
বয়েক দিন আগে চোখের সামনে তার কাঁ না ভয়াবহ চেহারা দেখা গেল! কানাঘূুষায়, পরে খবরের 
নাগজের মারফৎ লোকে জানল, আকাশের গোটা আস্টেক গ্রহ নাকি পরস্পরের প্রতি টানে, 
গবংবা কোনো নাবা গ্রহকে সম্মান জানাবার জনা, এক সময়ে এক লাইন হয়ে দাঁড়াৰে এবং তাদের 
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সেই নিরীহ চেষ্টা পৃথবাঁতে প্রলয় এনে আত নিরীহ মানুষদের মেরে ফেলবে। গুজবঠা আবার 

বৈজ্ঞানিক গুজব। যারা চোদ্দপুরুষে বিজ্ঞান মুণ্ডযুস্ত কি বন্দকাটা জানে না তারা বিজ্ঞানের 

দোহাই 'দিয়ে চেপ্চাতে লাগল বৈজ্ঞানিক প্রলয় ! বিজ্ঞানীরা ধতই আশ্বস্ত করে বলুন, ভয়ের কিছু 

নেই, টির বিদ্যুৎ চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ! প্রলয়ের পৌধ মাস। ভয়টা তামাম দুনিয়ার 

মধে! জে'কে বসল ভারতে, ভারতে আবার তাদের মধ্যে বেশী, যারা পনের বছরের স্বাধীনতা চদ্যে 

মেদব,দ্ধি করে ফেলেছে। ব'চার উপার তাহলে? মাভৈঃ মাতৈও, আগুনে ঘি ঢালো পররোহতের 

হাতে দান্দণা িয়ে। প্রণয়ের যাঁদ বৈজ্ঞানক কারণ থাকে তা'হলে আগুনে ঘি (আঁধকাংশ ক্ষেত্র 
বনস্পাতি ) ঢাললে প্রলয় থামবে কি করে সে প্রশ্ন উঠল না। কোনো কোনো দুষ্ট বাঙালীর মনে 
অবশ্য একটা নতুন প্রশ্ন জেগোঁছল, বেশী ঘি বা বনস্পাঁত খেয়ে আণ্নদেবের আবার নির্ঘাত 
আঁগ্নমান্দ্য হবে, সে ক্ষেত্রে যাঁদ তাঁর মাংসপোড়া খেতে ইচ্ছা হয়, তাহলে তার ব্যবস্থা হবে কি 
করে? উত্তর সেই দৃষ্ট মাথাতেই খেলো ছিল, প্রয়োজন হয় অজিন-কুশ্েভ কিংবা অজনুন-কেনোঁড 
বিবেক-কৃষের পরামর্শ নিয়ে পাঁথবীর দুশো কো) মানু জন্তুকে আযাটম বোমায় পোড়াবেন এনং 
তাতেই আগ্নর অর্চ সেরে যাবে। 

অণ্টগ্রহের দেশব্যাপী ঘুঢ্ুতার বিরদ্ধে আমরা সংস্থ মানুষের কণ্ঠ শুনতে চাহীছলুম। 
অশিক্ষার ভোট-প্রার্থী বামপশ্থী নেতাদের আওয়াড এ ব্যাপারে লক্গণীয়ভাবে নীরব ছিল, অঃঙত 
জনসাধারণের কানে পৌছুবার মত তেলাগাণধন্ড ছিল না। পাঁণ্ডি৩ জহরপালকে ধন্যবাদ, তান 
খোলাখ্যাল প্রাভবাদ জানিয়েছিলেন; জানাতে পেরোহলেন এই জনয ষে, ভারতীয় এনগণের কাছে 
তাঁর বাণী ভগবং-নাণী, যা শুনবার, মানবার নয়, মা ধ৬ কটন ততই দেবলীলায় অলোৌ!কক মধুর । 
শেষ পর্যণ৬ সংস্থ মানবের স্বর শুনতে গেলধন জনৈক পুরাতন হিন্দুর গলায়, যার হিন্দউদর 
রন্তহীন আধানক প্রগ। তশনলঙাপে শুধনই হিবড়া বলে ছুড়ে ফেলে না দিলে ধে কোনো এক গর্তে 
পুরে রাখবার পন্ষে যথেষ্ট প্রশস্ভ। 

ভীম অনেক হোল। আসল বস্তাট উপাস্থত করা যাক । স্বামণ |ববেকানন্দের অন,লাদ:- 
না-হওয়া একট বন্তুভাকে অনুবাদ করে দিচ্ছি, পাক দেখতে পাবেন ভারতের বাঁচার পথ সেখানে। 

দাক্ষণ ভাগতে অত৩ শান্তশাল। এক রাঞনংশ ছিল। জন্মগণনা করে বাভল্ন সময়ের প্রধান 
ধান্তিদের কৌোস্ঠী রাখার পদ্ধতি তারা প্রবঙ্ন করোছণ। এ কোঠা আবধ্যং-বাণীর সঙ্গে 

পরবতীর্বধালে সংঘাঁট৩ ঘটনাবলীকে তারা মিলিয়ে দেখত। হাজারখানেক বছর এই রকম করে 
চলধার পরে কঙকগহাল ব্যাপারের এক্য তারা দেখতে পেল; এ একাগ্যীলর সাধারণীকরণ করে 

বিরাট বরাট বইয়ে সেগদীল সংগ্রহ করে ফেলা ঠোল। রাজবংশ শেষ হয়ে গেলেও জ্যোতিগদের 
বংশ রয়ে গেল, আর রয়ে গেল সেই বইটি, তাদের হাতে। কে জানে এইভাবেই জ্যোতিষের জন্ম 
হয়েছে কিনা 2 

হিন্দুদের যে সব কুসংস্কার মেরেছে, তার একাঁট হোল জ্যোতিষের খঃটনাটিন প্রাত 
অত্যধিক মনোযোগ । 

কিছু কিছু জ্যোতিষীকে চমৎকার ভাঁবষ্যংবাণী করতে আম দেখোঁছ। কিন্তু সব 
ভাঁবষ্যংবাণী কেবল নক্ষত্র বা এঁ জাতীয় ব্যাপার থেকে করা হয়েছে, এমন বিশ্বাসের কারণ আম 
পাইনি। বহ-ক্ষেত্রে সেটা নিছক অপরের মনকে বুঝবার ক্ষমতা । কখনো যে অপূর্ব ভাবষ্যংবাণী 
করা হয় না তা নয়, কিল্তু আধকাংশ ক্ষেত্রে তা নিভে'জাল জঞ্জাল। 
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লণ্ডনে এক ছোকরা আমার কাছে প্রায়ই আসত আর [জ্ঞাসা করত, “আসছে বছরে আমার 

বরাতে কী আছে ১" আমি ৩ার প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করোছিলাম। সে বলেছিল, “আমার শব 
টাকা-পয়সা নণ্ট হয়ে গেছে, আম এখন খুবই গরঈব।”, অনেকের কাছে টাকাই একমান্র ভগবান। 
দুর্বল লোকগুলো যখন সব নণ্ট করে ফেলে আরো দুরল হয়ে পড়ে, ৩খন ঘঙ উদ্ভট উপায়ে 

টাকা করবার ধান্ধায় থাকে আর ডেডাতিধ ধা এ ধাঁচের 1গাননের আশ্রয় নেয়। কাপুর ভার 
মূর্খরাই অদ্টের কথা বলে” সংস্কৃত গুবচনে আছে। 17 যে শান্তশাল), সেই উঠে দড়ে 
বলতে পারে--“আমার অদৃত্ট আমার হাতে ।" বয়সে বাড়বে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে অদ:ট৭ 

কথা বলতে থাকে। হোকরারা সাপ্লারণ৩ জেযাতিধের দিকে ঘে'সে না। গ্রহের আওতার মধে] 
আমরা হয়তো আছি, কিন্তু ভা নিয়ে বাস্ত হবার কিছ নেই। বুদ্ধ বলেছেন, “খারা নঙ্গ্গণনা 
বা অন্য মথ্যা চালাকর উপর জঈবনধারণ করে, তাদের সব সময় এাড়য়ে চশবে।” এ কথা ধলবার 

মত আঁধকার ত'দ্ধ আছে, কারণ তাঁর থেকে বড় হিন্দু এ পর্য৩ জ্থ্নায়নি। তারকারা আসুক, 
দাত কি তাতে; যাঁদ কোনো তারকা আদার ভবনে নাড়া দেয়, তার দান কানাকাঁড়ও নয়। 
জ্যোতিষ এবং এ ধরনের রহসাময় ধাপারে ি*বাস দুরলিচিত্তের লক্ষণ: সুতরাং যখনই তালা 

আমাদের মনে গেড়ে বসতে চাইবে, তখনই আমাদের উচিত ডান্ডা দেখানো । তখন দরকার উত্তঃ 

খাদ্য আর উপয-$ বিশ্রাম। 

কোনো ঘটনার কারণ তান ভিতরে খখতে না পেলে বালে তার কারণ সন্ধানের অত 
আহাম্মকি আর কিছু নেই। পিত্বের মধোই খাদি তার সহি রাখা থাকে, তাহলে বাইরে তার 
বাখ্যা খজবার মত বোকাঘ দেখাবার কারণ কি; মানুষের জীবনের মধো এমন কোনো কিছু 
কি তোমরা কখনো দেখেছ যাকে মানুষের নিজস্ব ক্ষএতার বিচার করে বাাখা করা যায় নাঃ তাই 
যাঁদ হয় তাহলে বাখ্যার জনা তারকা বা জ্গতের অনা কিছুর কাছে যাও বেন? আমার নিজের 
কর্ম আমার বর্তমান অবস্থার যথোপযুক্ত কারণ) যাঁশুখীত্টের কথা যাঁদ ধর -একই বাপার। 
আমরা জানি তাঁর পিতা একজন ছুতভার মান হুলেন। 1 অথণং যীশু [ানাজেই নিজেকে নি্গাণ 
করেছিলেন ।| তাঁর শান্তর ব্যাখা ক?5 অনা কারো কাছে যেতে হবে না। [তিনি তাঁর নিজ 
অতাতেরই সন্ট, যে অতাঁত যাঁশুর আবিভাবের পণ্তাঁতপর। বুদ্ধের অভ অগণ্য প্রাণী- 
জন্মের মধো বিস্ভত। কিভাবে এ সব জন্মের মধ্য দিয়ে অবশেধে বুদ্ধঙ্গে উত্তার্ণ হলেন। ভার 

বিবপণ বুদ্ধ বলে গেছেন। সতিপ্রাং সেই সব শেতে কারণ খংজবার জনা নক্ষত্রের কাছে যাবার 
প্রয়োজন নেই। তাদের কিছ প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, কিনতু ওসবে কান দিয়ে নিজোদের 
ভয়ন্রস্ত করার ধরলে আমাদের কর্তবা হোল, এ সবকে একেলারে তুচ্ছ করা। আমার সমস্ত 

প্রভাবের প্রথম ও প্রধান কথা এই আমি সপলের সামনে রাখা: মে বস্তু দুর্লতা আলে 
আধ্যাত্মিক, মানাসন বা শারীরক দুর্লভা, -ভাকে পায়ের ডগা দিয়েও ছোঁবে না। ধর্ম হোল 
মানুষের ভিতরকার স্বাভাবিক শান্তর বকাশ। অনন্ত "শান কুণ্ডলী পাবিয়ে রয়েছে মানযের 
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে” সেই কুণ্ডলী ছাড়ে পড়ছে । সেটা ক্রমেই ছড়াবে, আরো ছড়াবে, দেহের 
পর দেহ তার ধারণের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়বে, সেই শান্ত ক্রমেই এ দেহকে ছধড়ে ফেলে 
উন্নততর দেহকে গ্রহণ করবে । এরই নাম মানুষের ইতিহাস ধর্মের, সভাতার, প্রগাতির ইতিহাস। 
সেই সুবিশাল শৃঙ্খালিত প্রামাথউসের শৃঙ্খল ছিড়ে পড়ছে । সর্বত্র এই শান্তর বিকাশ। বাকি 
জ্যোতিষাঁদির ভাবনা, ভাদের মধ্যে কণামার্র সত্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাদের একদম 
এড়িয়ে চল। 
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একজন জ্যোতিষীর একটি পূরনো গল্প আছে। জ্যোতিষাঁটি এক রাজাকে গিয়ে 

বলোছিল,_-ছ মাসের মধ্যে আপাঁন মারা যাবেন। ভাত রাজা জ্ঞানবুদ্ধি হাঁরয়ে ফেললেন, ভয়ে 

তখাঁন ত'র প্রাণ যায় আর ি! তাঁর মন্ত্রী কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। [তান রাজ।কে 

বললেন, 'মহারাজ, এই জ্যোতিষাঁরা একেবারেই নির্বোধ হয়।' রাজার তাতে বিবাস হোল না। 

তখন, এ জে]তিষীপা যে সভাই নিবেণধ হয় আ দেখাবার গন্য জোতযীটিকে প্রাসাদে পুনরানন 

আমন্ধণ কণতে হোল। জ্যোতিষ এলে মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, আপনার গণনা তাহলে ননতৃ'ল : 

জ্যোতিবী বলল, ভুল থাকার কথা নয়; তবে মন্ত্রীকে সন্তুংট করবার জন্য সে আবার গোড়া থেকে 
গণনা করল ও জানাল গণনা সম্পূর্ণ ভ্রাশ্তিহীন। রাজার মুখ একেবারে রন্তশূন্য। মন্ত্রী 
জ্যোতিষীকে প্রশন করলেন,- “আপাঁন কতাঁদন বাঁচবেন মনে হয়?” উত্তর হোল-“এখনো বার 
বছর।" মন্ৰী তখাঁন তরবাঁরতে জ্যোতষার মুণ্ডচ্ছেদ করে রাজাকে বললেন._কা মিথ্যাবাদী 
দেখছেন? এর প্রাণ তো এই মুহূর্তে চলে গেল।” 

যাঁদ দেশ আর জাঁতকে বাঁচাতে চাও এই সব জানস থেকে দূরে থাক। কোনো 1জাঁনস 
যে ভাল তার প্রমাণ, তা আমাদের শান্ত দেয়। এই ভালর মধ্যেই আছে জীবন, বিপরীত হোল 
মন্দ অর্থাৎ মৃত্যা। জ্যোভিযে বিশবাসাদর মত কুসংস্কার ব্যাঙের ছাতার মত গাঁজয়ে উঠছে ভার 
ধাাও-বিচারে অসমর্থ মেয়েরা সেগথলোকে বিশ্বাস করে নিচ্ছে।" মেয়েরা যে এমন করছে তার 
কারণ তারা মহাপ্তর জনা সচেষ্ট অথচ এখনও পর্ধ"ত মননজ বনে প্রান্ত নয়। একটা উপন্যাসের 
উপরে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র কাঁবঙা মধথস্থ করে তারা বলহে, গোটা শ্রাউীনংকে জেনে ফেলেছি। 
কেউ-বা গোটা তিনেক বন্ুতা শোনার পরে স্থির করে ফেলেছে সে পাঁথবীর সবকিছুই জানে। 

অসাবধা এই, তারা নারীর স্বাভাবক গোঁড়াীমকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তাদের হাতে পয়সা 
প্রচুর, আর মনন-বিদ্যা সামানা। অবশা এই নধ্যপতাঁ পাঁরবতনস্তর যখন তারা অতিরূম করে 
যাবে, ৩খন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্ত এখন তারা কতকগুলো বচনবাগীশের হাতের 
পূতুল। দু৫াখত হয়ো না, আম কাউকে আঘাত করতে চাই না, কিন্ত আমাকে সত্য বলতেই 
হবে। তোমরা, মেয়েরা, কি দেখছ্ছো না এই সব জানিস তোমাদের কিভাবে আক্রমণ করে 2 অপর- 
দিকে ভোমরা, (পরুবেরা ) কি দেখছ না এই সকপ নেয়েরা কঙখানি এঁকান্তিক 2 বস্তুর অন্তরগত 
দিব্যা কখনো মরে নাঃ এই দিবাকে আহবান করাই সাধনা। 

যতই দন নাচ্ছে, প্রাতি মৃহূর্ডে আমার ধারণা দু থেকে দ্তর হচ্ছে -মানবাদবাস্বভাব। 

নারী বা পূব যত নারকীয় চীরত্রেরই হোক ভিওরকার ঈশ্বরত্বের মৃতু নেই। শুধু তারা জানে 
না সে ঈম্বরতের সন্ধান কি করে করতে হয় তারা সত্যের জন্য প্রতীপ্মম করে আছে। আর 
কতকগুলো মন্দ লোক সব্প্রকার বুঞরুক দিয়ে তাদের প্রতাঁরত করার চেষ্টা আছে। কোনো 
লোক যাঁদ কারো টাকা ঠাঁকয়ে নেয় তা'হলে তুমি বল--পাঁজ, বদমাস! সে ক্ষেত্রে যাঁদ কেউ ধর্মে 
ঠকায় তার অপরাধের পরিমাণ কি? জঘনা। সত্য যাঁদ বলপ্রদ হয়, কুসংস্কার ঘোচায়, তবেই 
তা সত্য। দাশশীনকদের কঙব্য হচ্ছে মানুষকে কুসংস্কারের উপরে তোলা । এই পৃথিবী, এই 
শরীর, এই মন_ কুসংস্কারের পুঞ্জ। তুমি অনন্ত আত্মা। তুমি কতকগুলো মিটামটে তারকার 
ফাঁদে পড়বে? লজ্জা । শদব্যাত্মা তোমরা,_এঁ মিটামটে তারকারা যে তোমার থেকেই এসেছে। 

এক সময়ে হিমালয়ে ঘুরাছলুম আঁম। দীর্ঘপথ সামনে । গরাব সন্ন্যাসী আমরা, কে 

* বন্তৃতাট পাশ্চান্তযে দেওয়া । 



১২০ সমকালশন [জ্যৈষ্ঠ 

আমাদের বয়ে নিয়ে যাবে, সব পথটাই তাই পায়ে হটিতে হবে। এক বৃদ্ধ ছিলেন আমাদের 
সঙ্গে। কয়েকশো মাইলেই চড়াই আর উৎতরাইয়ের পথ পড়ে আছে-তার দিকে তাকিয়ে বদ্ধ 
সাধাট বললেন, কি করে আমি এই পথ পেরোব,, আমি আর হাটিতে পারাঁছ না; আমার বুক 
ভেঙ্গে যাবে। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার পায়ের দিকে তাকান।' তানি তাকালেন। আমি 
ঝললাম, “আপনার পায়ের তলায় পড়ে আছে এই যে পথ একে আগাঁন আতিক্রম করে এসেছেন; 
সামনে যে পথকে দেখছেন, তা একই পথ, শীঘ্রই তা আপনার পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকবে ।” 

সর্বেচ্চ বস্তু তোমাদের পায়ের তলায়, কারণ তোমরা দিব্য তারকা। যা কিছু সমস্তই 
তোমাদের পায়ের তলায়। তারকাদের মুঠো করে ধনে তোমরা গ্রাস করে ফেলতে পার, যাঁদ 
তোমরা চাও, তোমাদের স্বরূপের এমনই শান্ত । . শান্তশাল হও, সকল কুসংস্কারের পারে যাও। 
আর মূস্ত হও। 



একটি “অম্বুলক আশঙ্কা” প্রসঙ্গে 

আঁময়কুমার মজ;মদার 

'সমকাণান' পান্রকার ফাল্গুন ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রাযুস্ত আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
“শক্ষায় সাহতা” প্রবন্ধ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। টেক্নলি ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের 
দূত প্রসার আমাদের মনষ্যত্কের আশু বিলুপ্তি ঘটাবে এ আশত্কাও তিনি প্রকাশ করেছেন। 
শি ক্লাঁবভাগের নানা শ্রাট আছে একথা অনস্বীকার্থ, কিন্তু প্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রাত তাঁদের আকর্ষণ 
অবহেলার নয়, এ কারণেই যে পাঁথবীর সর্বত্র যখন এই বিদ্যা দ্রুতবেগে অনুশীলন করা হচ্ছে 
তখন আমাদের পোছিয়ে থাকবার কোন সঙ্গত যাঁন্ত নেই। কারণ নিজের রুজি-রোজগারের জন্য 
প্রযান্ত বিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্বজনস্বীকৃত। প্রবন্ধকার একই আশংকা 1িল্বিত লয়ে প্রকাশ 
করেছেন-__-কিন্তু মনে হয় এ অমূলক । যল্মকে তিন অসুর বলেছেন, ময়দানবও আখ্যা 'দিয়েছেন। 
কথাটা মিথ্যে নয়। যন্তের মধ্যে কবিতা থাকে না, কারু বা চারু-শিজ্পের সন্ধান পাওয়া যায় না, 
কারখান। বা গবেষণাগার দেখে কোন কবির কাবাপ্রাতভার কেন্রে উত্তোজত হয় না; তবুও বলবো 
এর মধ্যেও আছে এক বিশেষ ধরণের ছন্দোবদ্ধতা। গানের সুর বন্ধে নেই সেহেতু তাকে অসুর 
বলতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু এরই ওরস থেকে ছন্দোবদ্ধ নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয় ভাও 
আশাকরি কারো অজানা নেই। 

স্বাধীনতার পরবতকালে রাষ্ট্রনায়কেরা টেকনলাজর দিকে আঁধকতর মনোনিবেশ করেছেন 
দেখে শ্রীযন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করলে তাঁর 
কথার দশ আনা সত্যতা উপলাষ্ধ করা যায়। কিন্তু প্রষ্যান্ত বিদার প্রসার লাভ হলে িল্প- 
কলা-সাহত্য-ইতিহাস-দর্শন একঘরে এবং কোণঠাসা হয়ে থাকবে এ কথাও মেনে নেওয়া চলে না। 
প্রথমেই ইংরেজী ভাষার উৎসভূমির কথা বলা যাক,। প্রবন্ধবার ইংরেজী শিম্ণ ও ভাষা-প্রসারের 
সমথক সে কথা প্রবন্ধের আঁদ-পবেই ইংগতে বলতে সচেম্ট হয়েছেন। সেই ইংরেজণর দেশ 
টেকনলাঁজ ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের লীলাভূমি তা অস্বীকাঞ ধরবার উপায় নেই। সেখানেও দেশের 
আঁধকাংশ ছান্র-ছান্রী উচ্চমাধামিক পর্যায়ের পরক্ষান্তে ক্ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। নানা ফ্যাই'রগতে, 
কারখানাতে, কুটিরীশল্প প্রাতিষ্ঠানে। আম নিজে সে দেশে গিয়ে দেখোঁছ যে, সেখানকার 
সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীভাষা খুব জোরালোভাবে জানে না_বরং আমাদের দেশে ইংরেজীর 
পরে বেশ দাঁণ্ট দেবার প্রথা ছিল কলাবিভাগে এখনও দেওয়া হচ্ছে। কল-কারখানা, গবেষণাগারে 
ছেয়ে গেছে ইংলণ্ড, জাগানী, ফ্রাণ্স, রুশিয়া, হাঙ্গেরী, আমোরিকা। 1৩; সেখানে ?ক প:কুমার 
সাহিত্যের ধারা স্তথ্ধ হয়ে গেছেঃ আমরা সাঁবনয়ে স্মরণ কারিয়ে দিতে চাই ইংলণ্ডের 1শল্প- 
িপ্লবকে_- ইংলণ্ডের বুকে রে'নেসা নিয়ে এসৌঁছল। এ কথা সকলেই স্ণীকার করবেন যে প্রাক, 
এীলজাবৌথয়ান যুগের সাহিত্য ও চিন্তাধারার আমূল পাঁরবওন ঘটোছিল ভিষ্টোরীয় যুগে। 
এর মূলে টেকনলজির প্রভাবকে অস্বীকার করেন নি তাঁরা-এ কথা শ্্রীযুস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয় 
ভালোভাবে জানেন। শল্প-বিস্লবের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিরূপে গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ, সাষ্ট 
হয়েছে নতুন সাহত্য, বলিম্ঠতর চিন্তাধারার প্লাবন এসোঁছিল ইংলণ্ডের বুকে এবং সেই নবলব্ধ 
অনুভূতি সবন্র ছাঁড়য়ে পড়েছিল। টেকনলার প্রসাবের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হয়েছে সাহত্যের 
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ক্ষেত্র। প্রয়োগ বিজ্ঞানের উৎসভূঁমি ইংলণ্ডকে বলা চলতে পারে, তাই বলে সেখানে ক সাহত্য- 
চার স্রোত স্তব্ধ হয়ে গেছে ? 

'এফিশিয়েন্ট' যল্রধম” কারিগরে দেশ ছেয়ে .গেলে গোটা জাত জাহান্নামে যাবে একথা 
[ক ক'রে মেনে নেওয়া যায়ঃ একই সংগে মেনে নেওয়া চলে না 'যন্ত্রধ্মী কারিগরদের" তিনি 
সাহিত্যবোধ বাঁজতি বুদ্ধিমান বলে যে কটাক্ষ করেছেন তাকে। প্রযুত্তি বিদ্যার ছান্রদের সাহত্য- 
বোধ থাকবে না একথা তান কি করে ভাবতে পারলেন জানিনে। বিদেশেও এমন অনেক কাঁব__ 
সাঁহত্যিকের নাম জানা যায় যাঁরা পেশা হিসেবে নিয়েছেন কারগরী 'বিদকে। শ্রীযু্ত বন্দ্যো- 
পাধ্যায় পশ্ডিত বান্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তঈরই কাছে জিজ্ঞাসা কার বম্ববিদ্যালয়ের 
সবৌঁচ্চ স্তরে শিক্ষালাভ না করলে অর্থাৎ ভাষা সাঁহত্যে স্নাতকোত্তর আঁতজ্ঞান পত্র গ্রহণ না 
করতে পারলে কি সাহিত্যবোধ সঞ্চারত হ'তে পারে নাঃ যাঁদ তাই হয় তাহলে সাঁবনয়ে বলবো 
যে আমাদের দেশের কেন বিদেশেরও বহু খ্যাতিমান সাহাত্যিক কলেজের চৌকাঠ€ মাড়ান নি 
অথচ তাঁদের সাঁহতা-সৃণ্টি অমরত্ব লাভ করেছে বশ্বে। সাহত্াবোধ কলেজীয় শিক্ষানাবস্থার 

বকযন্নে ক গড়ে ওঠে? 
ভারতের প্রাচীন কালের কথাই ধরা যাক। যেমন কাঁলদাস, ভবভাঁতি, ভাস, বাখভট 

প্রভীতি কাব ও সাহাত্যিক সর্বত্র সমাদর লাভ করেছেন, এককালে শিল্প-কলা-সাহত্যের 'বচিন্ন 
গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হতো, তেমনি প্রযান্ত বিদ্যারও অনুশীলন করা হতো ব॥গকভাবে। 
রামায়ণ-মহাভারতের কাহনীতে প্রয্ীন্ত বিজ্ঞানের উতকর্ধতার কথা বিশদভাবে জানতে পার। 
প্রাচীন ভারতে কণাদ, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, ধন্বন্তরণ প্রভাতি মনীষীরাও কম সমাদর পান 
[নি। এ'রা সকলেই প্রয়োগ বিজ্ঞানেরই সেবক 'ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্থির চিত্তে বিচার ক'রে দেখলে 
জানা যায় যে দেশে প্রয়োজন আছে উভয়েরই । এবং একই দেশে দু1ট বিদ্যা আপাতদৃচ্টে বিরোধী 
হলেও একই জলবায়ূতে বেচে থাকতে পারে। টেকনলজ মান্ঘকে দের নিরাপভ্তার আম্বাস, 
স্বাচ্ছন্দোর ইংগিত এবং আরামের 'নাশ্চত প্রাভশ্রাত। পাঁথবীর যে কোন গান্ট্রের দিকে দুষ্ট 
[নিক্ষেপ করলেই দেখা যায় সেখানে টৈকনলাঁজ কি দ্ুতগভিতে পাঁরণাঁতর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 
অবশ্য একথা সত্য যে মানুবের আশার যেমন সামা নেই, তেমনই প্রয়োগ-ীবজ্ঞানেরও শেষ বলে 

কিছু নেই। মানুষের মনের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার চাঁরতার্থভার জনোই সৃ্ট হয়েছে টেকনলজির। 
মানুবের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উদ্ভূত হয়েছে প্রযযান্ত বিজ্ঞানের বিবিধ 
শাখার। এককালে এমন অবস্থা ছিল যখন তাঁতীর বাড়ীর কাপড়ে লোকের মন উঠত, প্রয়োজন 

হতো না চর্মপাদুকার, লোভনীয় খাদ্য সামগ্রীর, 'বাচন্র পোষাক পরিচ্ছদের, নিদাঘভাপে উত্তপ্ত 
হয়ে মানুয যেত গাছতলায়, ভেবেছে ঘরের মধ্যে হাওয়া পাওয়া যায় কি করে! ভ্রমণের আনন্দ 
সে অনুভব করতে পারতো না, সামান্য রোগ যন্ত্রণায় মৃতাবরণ করতে হোভ, সাধারণ গানূয 
পেতনা আরামের ছি'টে ফোঁটাও। কারণ আরামের উপকরণ সংগ্রহ করতে হলে যে পারমাণ প*ঁজ 
থাকা দরকার তা আঁধকাংশ লোনেরই ছিল না। তাবুলে স্বাচ্ছন্দে বোধ বা আরাম পাবার 
স্পৃহা তার মরে নি। তা যাঁদ হতো ভাহলে টেকনলানডর স্ণ্ট হতো না, কারণ যে সমাজ থেকে 
এসেছেন কাব, সাহিত্যিক, সেই মধ্যাবস্ত সমাজ থেকেই জন্ম 'নয়েছেন টেকনলিন্টরা । 

সাঁহভাচর্চার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘাঁটয়ে যে দেশের জনসাধারণের মুখে উপয্ন্ত পাঁরমাণ 

অন্ন তুলে দেওয়া যায় না তা স্বীকার করেছেন প্রতিটি দেশের কর্ণধারেরা। ইংলন্ড, আমেরিকা, 
জার্মনী, রাশিয়া, চীন- প্রতোব1) দেশ যখন নিজেকে গড়ে তুলবার কাছে ব্যস্ত ছিল তখন 
প্রাধান্য দিয়েছে প্রযুন্তি বিজ্ঞানের । প্রয়োগ বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাঁরা দেশের তিন চতুর্থাংশ 



১৩৬৯] একটি অমূলক আশংকা প্রসঙ্গে ১২৩ 

সম্পদ ও শান্ত নিয়োজত করেছেন। সাহিত্যের প্রাত এই তথাকাঁথত 'বিমাতৃ সুলভ ব্যবহারেও 

কিন্তু তা অবলযপ্ত হয়ে যায় নি সে সব দেশ থেকে। প্রাত দেশে, প্রাতি যুগে এমন কিছ; সংখ্যক 
মানুষ থাকরেই যাঁরা টেকনলজর নিশ্চিত নিরাপত্তায় আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য সূন্টিতে ব্রতী হবেন। 
দেশগড়বার গোড়ার দিকে মানুবের বিক্ষিপ্ততা কিছু থাকবেই তাকে অস্বীকার করা যায় না, 
কিন্তু একথাও সত্য যে ব্যবহারক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দেশ যখন অন্যদ্দেশের সংগে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে পাল্লা দিতে পারবে তখন দেশেরই কিছ সংখ্যক লোকের মনে উল্টো হাওয়া বইবে_ 
কর্মমুখর দিনের অবসানে সাহত্য, কারুশিল্প ও চারুশিল্পের তরীতে পাল 'দিয়ে বিচরণ করে 
আনন্দ অনুভব করবে। অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আমেরিকা ও রাশিয়াতেও তো 
সাহিত্য সৃম্ট হচ্ছে। ভারত সম্বন্ধেও ভীত হবার কারণ ঘটে নি। 

উনাবংশ শতকাী সাহত্য-কলা শিক্ষায় পারঙ্গম ভারতবর্ষকেই ইংরেজ শ্রদ্ধা করেছে- 
একথা সর্বাংশে সত্য নয়। উনিশ শতকেই ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য 
জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, মহেন্দ্রলাল 'সরকার, নীলরতন সরকার, উপেন্দ্রনাথ ব্রন্ষচারী এবং 
আরো বহু বিজ্ঞানী যাঁরা বিদেশে ভারতের মান বাঁড়য়েছেন। এদের পরবতাঁ যুগে আছেন 
আচার্য সতোন্দ্রনাথ, [স, ভি, রমণ; মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, কে. এস. কৃষ্ণাণ, প্রশান্ত 
মহলানবীশ প্রমূখ বিজ্ঞানীরা। যাঁদ বলা যায় এদের প্রাতিভার সম্মান দেখিয়েছে ইংরেজ এবং 
এজন্যেই শ্রদ্ধা করেছে এদেশকে তাহণে 1ক অত্যান্ত করা হবে? আমাদের দেশের প্রাচীনকালের 
ব্যবহাঁরক বিজ্ঞান কি সমাদৃত হয় নি বিদেশে; তার থেকে ক নতুন গবেষণা হয় নি সে দেশে? 
ত'রা কি সম্মান দেখান ন চরক, সমশ্রুত, নাগার্জুনকে 2 এই সব প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের 
নির্দোশত পথ ধরে কি তাঁরা নতুন জ্ঞান লাভ করেন নি? কিন্তু জিজ্ঞাসা কার, প্রাচীন ভারতের 
সাহিত্য কি পারমাণে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে পাশ্চাত্যে, আমাদের ত্যাগের দর্শন কতটা 
প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে পাশ্চাত্যের ভোগ বাসনায় ভপ্লা কোট কোট মানুষকে? 

প্রব্ধকার ববীন্দ্রনাথের প্রসংগও যখন টেনেছেন তখন বলি বিশ্বভারতীর পাশেই কি গড়ে 
ওচোন শ্রীনিকেতন। ব্যবহারক বিজ্ঞান এবং সাহত্য উভয়েরই 'কি প্রয়োজনীয়তা তানি অনুভব 
করেন নি? বিবেকানন্দের কথাও প্রধন্ধে একবার বলা হয়েছে। দেখা যাক টেকনলজির ব্যাপক 
প্রসারের জন্য তানি কি বলেছেন। আমাদের দেশে অষ্টাদশ বা উনাঁবংশ শতকের অনেকটা কাল 
পর্যন্ত বিজ্ঞান চর্চার কথা ভাবাই হয়নি। তখন সাহিত্য, শিল্ুপ নিয়েই সবাই মশৃগুল। কিন্তু 
সে সময়ে ভারতের “বরাট উন্নাত' হয়ানি তা বলা বাহুলয। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন “একবার 
চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রস্ ভারতভীমতে অনের জনা ক হাহাকারটা উঠেছে, তোদের এঁ শিক্ষায় 
সৈ অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাঁট খুড়তে লেগে যা, অন্নের 
সংস্থান কর- চাকুরী গুখুরী ক'রে নয়--নিজের চেণ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন 
পন্থা আবিচ্কার কর।” দেশের লোকের দুরবস্থার কথা উল্লেখ ক'রে তার সমাধানের পথ সম্বন্ধে 
[তানি বলেছেন, “আমাদের চাই ি জানিস স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সংগে ইংরেজী আর 
সায়েন্স পড়ান, চাই শিল্প শিক্ষা বা টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইন্ডান্ট্রি বাড়ে, লোকে চাকরী 
না করে দু'পয়সা করে খেতে পারে।” 

শ্লীযুন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শেষপর্যন্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অবহেলিত হচ্ছে বলে ধ্য়া তুলেছেন। 

একথা কতদূর সাঁত্য তা ভাববার মতো । ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেরই ওরসজাত সন্তান 
মা্র। মনে হয় বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং আবিশুদ্ধ এভাবে শ্রেণীভেদ না করাই ভাল। যেখানেই 
টেকনলাঁজ সেখানেই মূল বিজ্ঞান। তথাকথিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সূত্র বা তথ্য মানদষের কোন 
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কাজেই আসে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার উপযুস্ত প্রয়োগ সাধিত হয়। বিশহ্ধ বিজ্ঞান তার 
সমস্ত সত্তা নিয়ে বিকাশত হয় ফলিত-বিজ্ঞানের মধ্যে। এতেই তার সার্থকতা । যেমন সাহত্য- 
বোধের প্রকাশ সাহত্য সৃন্টিতেই। 

পদার্থ বিদ্যার নানা তন্ত্র ও তথ্য সকলের জানা আছে কিন্তু তার প্রয়োগ সাধিত না হলে 
মানুবের আকর্ষণই হ্রাস পেত মূল তথ্যকে জানবার। প্রাতাঁট শিল্প সংস্থায় পাশাপাঁশ গড়ে 
তোলা হয়েছে বৌসক রিসার্চ সেন্টার। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অবহেলিত হচ্ছে এ ধারণা অসত্য বলেই 
মনে করি। নতুন নতুন সায়ে'দ কলেজ আমাদের দেশে গড়ে উঠছে না সত্য কিন্তু ফালত-াবজ্ঞান 
কেন্দ্রেই মধ্যমাঁণ রূপে লালিত হচ্ছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। পৃথিবীর সর্কন্ই তাই। আমাদের দেশে 
শিল্প সংস্থার অপ্রাচুর্য ছিল, সেহেতু আধকাংশ বিষয়েই অন্য দেশের উপর নিভর করতে হতো, 
এ অভাব মেটাবার জন্য সরকার বেশী দন্ট দিয়েছেন এর প্রাতি, এতে ক্ষোভের ?ক কারণ থাকতে 
পারে? দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হলে প্রথমাবস্থাতে টেকনলাজ এবং প্রয়োগ-ীবজ্ঞানের 
প্রীতি নজর বেশী করেই দিতে হবে। 

প্রবন্ধকার নিশ্চয় জানেন যে স্বাধীনতার পরবতর্ঠ কালে ভারতের 1বাভনন স্থানে 'বজ্ঞানের 
মৌলিক গবেষণার বহ; কেন্দ্র, উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। 

পারমাণবিক শান্তি গবেষণা কেন্দ্রের কথাই ধরা যাক। এখানে প্রয়োজন আছে পদার্থীবদের, 
রাসায়নিকের, ইঞ্জিনীয়রের, ডান্তারের। অথচ এই কেন্দ্র থেকে প্রস্তুত হবে পিদং এবং তেজাব্তিয় 
আইসোটোপ। দুয়েরই বাবহার আমাদের অজ্ঞাত নয়। কাজেই বিজ্ঞানের উভয় তরফের আভিজ্ঞ 
ব্যান্তদের সকলেই সমভাবে আদৃত হবেন, প্রত্যেকেরই প্রয়োজন সমান। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী গবেষণা 
করে নতুন পন্থা বের করবেন, নতুন তথ্য বের করবেন, তারই প্রয়োগ করবেন প্রযযান্ত 'বিজ্ঞানের 
কর্মীরা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য ভারত সরকার প্রচুর অর্থব্য় করছেন এবং 
ভারতের সবন্ত গড়ে উঠছে বিজ্ঞান মন্দির। শ্রীযুন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁদ ভারতসরকারের বিজ্ঞানের 
প্রসার কল্পে 'বাঁবধ পাঁরকম্পনা নিয়ে পর্যালোচনা করেন তাহলেই আমার বন্তব্যের যাথার্থন 
হৃদয়্গম করতে পারবেন। তবে পারিকল্পনা মাফক সব কাজ হয় না একথা মেনে নিলেও বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞান যে কোনঠাসা হয়ে নেই এবং তার স্থান যে “যাদুঘরে হবে না একথা সজোরে 
বলা যেতে পারে। 



সিলভ। লেভি 

গোরাঙ্গগোপাল সেনগনপ্ত 

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ প্যারী নগরীতে এক ইহন্দী পারবারে সিলভ্যা লেভি জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁহার পিতার নাম ছল লুই লেভি, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। প্যারী বিশববিদ্যা- 
লয়ের অন্তভূর্ত উচ্চশিক্ষার মহাবিদ্যালয় ইকোল দ্য হোস এটিউডস (নামীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) 
হইতে মান্র ২০ বৎসর বয়সে [সলভ্যাঁ লেভ স্নাতকত্ব লাভ করেন। এখানে তান ফরাসী দেশের 
প্রীসদ্ধ ভারতবিদ্ পাঁণ্ডত আবেল বেগেইনের নিকট সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা 
করেন। আবেল বেগেইন প্রধানতঃ বোদক সাহত্যের গবেষক ছিলেন, তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে 
ফরাসী আঁধকৃত ইন্দোচীন ('কোচিন চায়না, কাম্বোডিয়া, চম্পা আনাম, টঙ্কন) হইতে ফ্রান্সে 
আনীত সংস্কৃত প্রীথ ও অনুশাসনাবলী অধ্যয়ন করিয়া তিনি ৰাঁহভরতে ভারতীয় সভ্যতার 
বিস্তার সম্বন্ধে ও আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন এবং উপযন্ত শিষ্য লৌভর কৌতূহল এই 'দিকে 
আকৃষ্ট করেন। স্নাতকত্ব লাভের পর লোভ বেগেইনের অধানে তাঁহার শিক্ষা প্রাতষ্ঠানেই 
গবেষণা করিতে থাকেন। গবেষণার ফল স্ধরূপ কাম্মীর দেশীয় কাব ক্ষেমেন্দ্র রাচত বৃহৎ 
কথা মঞ্জরী নামক পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটির. 
পন্রিকায় প্রকাশিত হয় (১)। পরের বংসর এই পাব্িকাতেই তানি বেতাল পণ্চাবংশাঁত ও বৃহৎ- 
কথামঞ্জরী সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (২)। ১৮৮৬ খন্টাব্দে লোভ “ইকোল দ্য 
হোটস এটউউস”* মহাঁবদ্যালয়ে বেগেইনের সহকারশ রূপে সংস্কৃতের অধ্যাপক 'নযুস্ত হন। 
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণকালে বেগেহিন এক দুর্ঘটনায় পাঁতিত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। গুরুর মৃত্যুতে লোভ নদারুণ মর্মবেদনা প্রাপ্ত হন_অধায়ন অধ্যাপনা করা তাঁহার পক্ষে 
দু্কর হইয়া পড়ে। অচির কালের মধ্যেই লেভি এই মানাঁসক অবসাদ কাটাইয়া উঠেন, গুরুর 
প্রদার্শত পথে গুরুর অভনষ্ট ভারত 'ৰদ্যাচ্চা দ্বারাই তান ত'হার স্মৃতি রক্ষা করতে মনস্থ 
করেন। বেগেইিনের মৃত্যুর পর তিনিই “হোঢ্স এঁটউড্স." মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যা- 
পকের পদে নিযুন্ত হন। এই সময়ে তিনি তাঁহার নিজের শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত 
গ্রন্থমালায় সর্বদর্শন সংগ্রহ বিশেষতঃ পাশুপত ও শৈব দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করেন 

(৩)। একটি ফরাসী 'ি*বকোষের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকাট নিবন্ধ ও এই 
সময় রচিত হয় €(৪)। 

১৮৯০ খ্টাব্দে ভারতীয় নাটকসম্বন্ধে গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনা করিয়া লোভ প্যারী 
বিশবাবদ্যালয়ের “্ডষ্টরেট" লাভ করেন (৫)। ইহার প্রায় ঘাট বংসর পূর্বে হোরেস হেমান, 
উইলসন এই বিষয়ে (থিয়েটার অফ. দি হিন্ডুস্) নামে একাঁট পুস্তক রচনা করেন। এই দশর্ঘ- 

কালের ব্যবধানে ভারতীয় নাট্যশাস্তর সম্বন্ধে আর কোন পুস্তক রচিত হয় নাই। লোভ তাঁহার 
পুস্তকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় নাটকের উপাত্ত, ক্রমাঁবকাশ, 
নাট্যকারদের সঠিক আঁবর্ভাব কাল প্রভাতি সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। উইন্ডিশ 
নামীয় জনৈক জামান পণ্ডিতের মত এই ছিল যে গ্রীকপ্রভাবের ফলে ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব 
হইয়াছে, লোভ তাঁহার পূস্তকে এই মতঁটি খণ্ডন করেন। লোভর পুস্তক প্রকাশের পর সাম্প্র- 
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তিককালে ভারতাঁয় নাট্যকলা সম্বন্ধে একাধিক পাঁণ্ডতের পুস্তক ও নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে 
কিন্তু ইহা দ্বারা লৌভর পুস্তকের মর্ধাদা ও উপাদেয়তা ক্ষন হয় নাই। 

১৮৯২ খ্টাব্দে লৌভ প্যারীর এঁসয়াটিক সোসাইটির পাত্রকায় অশবঘোষ বরচিত 
বুদ্ধচাঁরত কাব্যের প্রথম সর্গ সংস্কৃত মূল ফরাসী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন (৬)। ইতিপূর্বে 
বুর্ণৃফ ব্যতীত অ*বঘোষের রচনা আর কাহার ও দৃম্টি আকর্ষণ করে নাই। লোভর ইচ্ছা ছল 
সম্পূর্ণ. কাব্যট অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। যখন তান জানিতে পারেন যে 
ইংরাজ পান্ডিত ই, বি, কাউয়েল বুদ্ধচাঁরিত সম্পাদন কার্যে হাত 'দিয়াছেন তখন তিনি এই সম্কশ্প 
পাঁরত্যাগ করেন। উত্তরকালে অ*বঘোষ ও তাঁহার অপর কয়েকাঁট রচনা সম্বন্ধে লৌভ প্যারীর 
এশিয়াটিক সোসাইটির পান্রকায় একাধক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন €৭) ফলে অ*বঘোষ সম্বন্ধে লৌভি 
একজন বিশেষজ্ঞ রূপে পরাঁচিত হন। 

১৮৯৪ খ্টাব্দে লোভ কলেজ-দা-ফ্রান্সের সংস্কতের প্রধান অধ্যাপক নিনযুন্ত 
হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই অধ্যাপক পদাঁটর সৃষ্টি হয়। ইহার প্রথম আধকারী 1ছলেন ইউ- 
রোপের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ এ, এল, ডি চেজি। চোঁজর পর মহামনীষী বুর্ণফ এই পদ 
অলঙ্কৃত করেন। চোঁজ ও বূর্ণফের আসন লাভের গৌরব লোভ যখন অর্জন কারলেন তখন 
তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল মান্র একান্রশ বংসর। 

১৮১৮ খষ্টাব্দে লোভ বোদিক যজ্ঞতত্ৃসম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৮)। ইহার 
পর লোভ বোদকসাহিত্য হইতে ক্রমশঃ বৌদ্ধসাহত্য ও ভারতসভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস 
সম্বন্ধেই আধকতর আকৃম্ট হইয়া পড়েন। কলেজ দ্য ফ্রাসে ছান্রদের বেদান্ত, উত্তর রামচরিত 
অথবা প্রিয়দর্শী অশোকের অনশাসনাবলণ প্রভাতি বাভন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার অবসরে তিনি 
সংস্কৃত, পাল প্রাকৃতের সহত তিবক্তীয় ও চীনাভাষা শিক্ষাদানের ও ব্যবস্থা করেন। তিনি 
উপলাব্ধি কারয়াছিলেন যে ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে গবেষকের দষ্ট শুধু বর্তমান ভারতের 
ভৌগোলিক আয়তনের উপর নিবন্ধ রাখিলেই চালিবে না, অতাঁতে যে সব দেশের মধ্যে ভারত- 
সভ্যতা পারব্যাপ্ত হইয়াছিল সেই সেই দেশের ভাষা ও সাহিতোর মধ্য হইতে ভারততত্তের উপা- 
দান সংগ্রহ কারতে হইবে । এই উদ্দেশ্য লইয়া' লোভ স্বয়ং ষত্র সহকারে তিবব্তীয় ও চীনা ভাষা 

শক্ষা করেন এবং তাঁহার 'বিদ্যায়তনেও এই ভাষা দুইটি অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। চীন- 
ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ফরাসাঁ পাণ্ডিত শাভানের সাহত ঘনিষ্ঠ পারচয়ের ফলে লোভ সন্বর 
চৌনক ভাষা ও চান বিদ্যায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছলেন। ১৮৯৭ খক্টাব্দে গবেষণার 
উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত লৌভ ভারতবর্ষ, নেপাল, ইন্দোচীন ও জাপান পরিভ্রমণ করেন। নেপা- 
লের রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে লেভি বহু অজ্ঞাত মূল্যবান পথ আবিচ্কার করেন। নেপাল 
হইতে তান যে সব তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেন তাহার উপর ভীন্ত করিয়া দীর্ঘকাল গবেষণান্তে 
[তিনি নেপাল সম্বন্ধে তিনখণ্ডে একাঁট মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে নেপালের ভূগোল, 
ধর্ম, ইতিহাস, লেখমালা নৃতত্ব;ঃ সামাজিক তথ্য প্রভৃতি পৃঙ্খান্পুঙ্খরূপে আলোচিত হয়। 
চৌনক ও [তথ্বতণয় গ্রন্থাঁদ হইতে আহৃত তথ্যাবলী ও নিজের প্রতাক্ষ আভজ্ঞতার আলোকে এই 
পুস্তকাঁট রাঁচত হওয়ায় ইহা নেপাল সম্বন্ধে লিখিত সবশ্রেষ্ঠ 'আকর, গ্রন্থের গৌরব লাভ 
করিয়াছে (৯)। ভারততত্ব সম্যক রূপে বুঝিতে হইলে এই পুস্তকটি গবেষকদের নিকট 
অপারহার্য। 
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১৩৬৯ দিলভ্যাঁ লোভ ১২৭ 

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দূরপ্রাচ্য পারভ্রমণান্তে তিনি কলেজ দ্যা ফ্াসে স্বপদে যোগদান করেন। 
ইতিপূর্বে তানি ফ্রান্সে “হোটস এটিউড:সের” সহকারী নিয়ন্ত্রক ছিলেন এইবার তাঁহাকে ইহার 
নিয়ন্ম্ক (ডিরেঞ্র) নিযুন্ত করা হয়। ১৮৯৯ খষ্টাব্দে তিনি ফরাসী আঁধকৃত ইন্দোচীনে 
(সাইগন) ফরাসী গভর্ণমেন্টের সহায়তায় দূর প্রাচ্য সম্বন্ধে ইকোল ফ্রাসেস দ্য এঝসটেম ওরিয়াঁ 1 
নামে একট গবেষণা প্রাতষ্ঠান স্থাপন করেন। এই কার্যে ফরাসঈ ইন্দোচীনের গভর্ণর জেনা- 
রেল লিও বুর্জোয়া লেভিকে প্রচুর সহায়তা দান করেন। বুর্জোয়া ছিলেন ছান্রাবস্থায় লোভির 
সতীর্থ, লোভর ন্যায় ইীনিও ছিলেন মনীষা বেগেইনের অন্তেবাসী। প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের 
পর লেভি ইকোল দ্য ওরয়াঁর ও অন্যান্য পাত্রকায় খরোণ্টালাঁপ, খরোণন্টি রাষ্ট্র, বৌদ্ধ বৈয়াকরণ 
চন্দ্রগোমী, বোধচর্যাবতার গ্রন্থের চৌনক পথ, মধ্য এাঁশয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, চীন ভারত সম্পর্ক 
প্রীত বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করেন। বর্তমানে ভারতচর্চার ক্ষেত্রে 
লোৌভর এই রচনাগুলি মহামূলামান সম্পদ হইয়া আছে। ১৯০৭ খষ্টাব্দে লোভ মহাযান 
বৌদ্ধশাস্ত্র আসঙ্গ প্রণীত মহাথান সূত্রালঙ্কার নামক পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। 

নেপাল হইতে নিজের দ্বারা সংগৃহীত পঠাঁথ এবং 1তব্বতীয় ও চোনিক ভাষায় অনূদিত 
পাথগুলির সাঁহত তুলনামূলক বিচারের পর এই সংস্করণ প্রস্তুত করা হয় (১০)। গকছুকাল 
পর লোভ এই পুস্তক ফরাসী ভাবায় অনুদিত করিয়া প্রকাশ করেন (১১)। বৌদ্ধ যোগাচার 
দর্শন সম্বন্ধে ইহা একট আঁত প্রয়োজনীয় রচনা। 

১৯০৮ খণ্টাব্দে হোটস এাঁটউডসের তরুণ গবেষক লোভ শষ্য পল পোঁলও এরতি- 
হাঁসিক গবেষণার উপাদান সংগ্রহের জন্য মধ্য এশিয়া যান্রা করেন। দুই বংসর পর তান বহু 
দুতপ্রাপ্য মূল্যবান পধাথ সহ প্রত্যাবর্তন করেন। বহঃ 'বাচত্র ভাষায় বিচিত্র লাপতে 'লাখত 
এই পধীথগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্যগ রুপ চর্চার জন্য লৌভর নেতৃত্বে একাঁট পাঠ-গোচ্ঠি 
( সোমনার) স্থাঁপত হয়। পল পোঁলও দ্বারা সংগৃহীত ব্রাক্মী লাপতে লাখত পাথগ্ীলর 
পাঠোদ্ধার কালে লেভি প্রাচীন ইন্দোইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তভুক্ত 'তুখারিয়' নামক 
বিস্মৃত একাঁট ভাষা আবংকার করেন। লোভ এই 'তুখারিয়' ভাষাকে কুচা নামে চিহিত করেন। 
তাঁহার মতে সুদূর অতাঁতে পূর্ব তুকাঁ্তানের উত্তর প্রান্তে আলতাই পর্বত মালার দক্ষিণে 

তোঁরম নদীর উপত্যকায় অবাস্থত কুচা রাম্দ্র বা জনপদের ইহাই ছিল প্রচলিত ভাষা । লোভ 
প্রমাণ করেন যে খোটান-কারশাহার সন্নিহিত এই রাজ্য হইতেই এই ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় 
বৌদ্ধধর্ম চন দেশে ব্যাপ্তি লাভ কাঁরয়াছিল। €প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রাসদ্ধ 
বৌদ্ধাচার্য কুমারজীবের মাতা এই কুচা রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। ভারতীয় পতার ওরসে কুমার- 
জীবের জন্ম হয়)। কুচাভাষায় লিখিত কয়েকটি শ্লোক তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ কর্মীবভাগাঙ্গ হইতে 
অনুদিত বালয়া সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছলেন। বহবর্ধ পরে যবদ্বীপ ভ্রমণ কালে বোরোবুদ;র মান্দির 

গান্নে এই বিশেষ শ্লোকবার্ণত 'বষয়াট চিন্ররূপে ক্ষোদিত দোঁখয়া লোভ আতিশয় আনন্দ লাভ 
করেন। এশিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারতসভ্যতার দিগবলয় প্রসারিত ছিল এই 
সত্য প্রাতষ্ঠার জন্যই যেন লেভি জন্মগ্রহণ কারিয়াছলেন, উত্তর পশ্চিম এঁসিয়ার কুচা রাজ্য প্রাপ্ত 

শ্লোকাংশের চিন্ররূপ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যবদ্বাঁপের মাঁন্দর গাত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া লেভি যে 

আনন্দে অধাঁর হইয়া পাঁড়বেন ইহাই স্বাভাবিক। 
১৯২০ খ্টাব্দে কাবগ্রু রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ কালে প্যারী নগরীতে লৌভর সাঁহত 
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১২৮ সমকালীন ্ জ্যৈষ্ঠ 

পাঁরচিত হন। লোভর সহিত পাঁরচয় লাভ করিয়া কাব যে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন তাহ 
তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পন্র হইতে বুঝা যায় 
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$$111011 11651 20101016065 15111115101116170, 1315 510001105 001112 10 1956 117০ 3011)100 106 19201165 

[10171) 1)60210156 [116৮ 1096 1711), 

--1,611015 10101 91)1980, 1913, 1924 

১৯২১ খৃষ্টানদের এপ্রল মাসে আমোরিকা ভ্রমণান্তে কাব পনুনরায় ক্রান্সে আসেন। 
এীপ্রল মাসের শেষ ভাগে স্ট্রাসবুর্গ নগরীতে লেভির সাঁহত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাং হয়। প্রথম 
মহাযুদ্ধ অন্তে সান্ধর সূত্র অনুসারে জ্ট্রাসবর্গ নগরী ফ্রান্সের অধীন হয়, এখানে গ্রাচ্যাবদ্যা 
অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থাপনার জন্য লোভ এই সময়ে এখানে বাস কাঁরতোঁছলেন। 'বি্বভারতা 
প্রাতিষ্ঠার সঙ্কল্প এই সময় কবির ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। লেভির বিদ্যাবন্তা বিশেষতঃ 
পরিকাল্পত বি*বভারতীর আদর্শের সাহত তাঁহার একাত্মতার কথা চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রনাথ 
তাঁহাকে বিমবভারতার প্রথম পাঁরদর্শক অধ্যাপক (ভিজিটিং প্রফেসর ) রূপে আমন্দরণ জানান। 
এই সময় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বাবিদ্যালয় হার্ড ইউনিভারাঁসাঁটি হইতে বন্তুতা করার জন] 
লেভিকে আহ্বান করা হয়। এই আমন্্রণ উপেক্ষা করিয়া লোভ বি*বভারতীতে যোগদান কাঁরতে 
মনস্থ করেন। 

এই বৎসর নভেম্বর মাসে কাঁবর আমন্ত্রণে লেভি সম্বীক শাণ্তিনিকেতনে আসেন। লোভর 
আগমনের পর বিশবভারতাঁর উত্তর বিভাগে (পরে ইহার নাম হয় বিদ্যাভবন) ভারত বিদ্যা ও 

চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা অধ্যয়ন অধ্যাপনার বাবস্থা হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন 
সেন ও ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগডাঁ এই কার্যে লেভির সহায়তা করেন। লেভির অধ্যাপনাকালে 
বিশ্বাবশ্র“ত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ক্লাসে ছাত্রের ন্যায় খাতা পেন্সিল লইয়া বাঁসতেন এবং লোভর বন্তৃতা 
শৈষ হইলে তাঁহার বন্তব্যটুকু সরল বাংলায় উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিতেন (দ্রঃ রবীন্দ্র জীবনা, 
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)। 

১৩২৮ খষ্টাব্দের ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১) শান্তিনিকেতনের আম্মকুঞ্জে 
আন.জ্ঠানিকভাবে বিশবভারতাঁর উদ্বোধন হয়। বিংশবর্ধ কাল স্বহচ্তে পারচালন করিয়া কাব 
এদিন তাঁহার প্রাণ প্রিয় “ব*্বভারতী” সর্বসাধারণকে উৎসর্গ করেন। এই সভায় বিশ্বভারতী 
পাঁরষদ গঠিত হয় এবং বিশবভারতাঁর গঠনতন্ত্র স্থিরীকৃত হয়। জগাঁদ্বখ্যাত মনীষী ডাঃ ব্রজেন্দ্ 
নাথ শীল এই উদ্বোধন সভার সভাপতিত্ব করেন। সস্ত্রীক আচার্য লৌভ এই স্মরণীয় অনূহ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন। বি*বভারতীতে লেভি অধ্যাপক রূপে যোগদান করাতে কবি যে কি পাঁরমাণে 
হৃজ্ঠ হইয়াছিলেন বিবভারতাঁ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে কবির এই ভাষণাঁট হইতে তাহা 
হদয়ঙ্গম কাঁরতে পারা যায় ঃ 

«আমাদের আরও সৌভাগা যে, সমুদ্রুপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, য'র 
খ্যাতি সবন্ বিস্তত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরম সুহৃদ আচার্য সিলভ্যা লোভ 
মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের 
সঙ্গে বি*্বভারতাঁর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়োছ সেই সভাতে, আমরা একে পাশ্চাতা দেশের 
প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি । ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এ*র চিত্তের সম্বন্ধ বন্ধন অনেকাঁদন থেকে 
স্থাপিত হয়েছে: ' *.*. ” ( বি*বভারতা )। 
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১৯২২ খন্টাব্দে ভারতীয় ওরিয়েন্টেল কনফারেন্সের দ্বিতীয় আঁধবেশন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আহবানে ২৮শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেনেট হলে অনুষ্ঠিত 
হয়। লোভ এই সম্মেলনে মূল সভাপাঁত রূপে ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে একাঁট মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
১৯২১ খঙ্টাব্দে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় লৌভিকে ডি, লিট, উপাধিতে ভূষিত করেন। ৮ই আগম্ট 
(১৯২২) শান্তিনিকেতন ত্যাগ কাঁরয়া লোভ কাঁলকাতায় আসেন। শান্তানকেতনে লৌভর বিদায় 
সভায় কবি মন্তব্য করেন যে ভারতের প্রাত আন্ত্রক অনুরাগের ফলেই লোভ ভারতাবিদ্যাকে 
প্রকৃতরূপে আঁধগত করিতে পারিয়াছেন। শান্তানকেতনে অবস্থানের সময় লেভি দম্পাত 
ভারতীয়ের ন্যায় বাস করিতেন ফলে শান্তিনিকেতন আশ্রম ও সান্নীহত অণ্চলে এই দম্পাঁত 
সকলেরই পরম আপন জন হইয়া যান। মাদামলোভিকে পাদাঁদমা” বাঁললে তান বড়ই খুসাী 
হইতেন, ছোট ছেলে মেয়েদের দোঁখলেই তিনি তাহাদের আদর কারতেন ও বাঁলতেন “আমি তোমা- 
দের দিদিমা হই।” শান্তিনকেতন বাসকালে ধৃতিচাদর পাঁরহিত আচার্য লোভ ও শাড়ী পাঁরি- 
1হতা মাদাম লেভির ছবি “প্রবাসী” “মডার্ণ রাভউ“ এর পুরাতন পাঠকদের নিকট সপারচিত। 
শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপাচার্য সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে 
লোভ কালকাতা বিশবাবদ্যালয়ে কয়েক বন্কৃতা দেন, এইগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় (১২)। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশল্ত্রণে্ড তিনি এইবার কয়েকটি বন্তুতা দেন (১৩) এই সময়ে তিনি ডাঃ 

দীনেশচন্দ্র সেনের “চৈতন্য ও তাঁহার পাঁরকরণ্গণ”ণ নামক ইংরাজণ পুস্তকের ভূমিকা 'লীখয়া 
দেন। 

১৯২২ খ্টান্দের ২০শে আগম্ট লেভির কলিকাতা ত্যাগের প্রাককালে কালিকাতা রাম- 
মোহন লাইব্রের হলে কাঁবগুরুর উপাস্থাতিতে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান হয়। কাঁলকাতা 
ত্যাগ করিয়া লেভি ভারতের নানাস্থান ও নেপালও ভ্রমণ করেন। এইবারও তান নেপাল হইতে 
বহু পঠাথ সংগ্রহ করেন। অতঃপর লৌভ টোকিও ও কিওটো বিশববিদ্যালয়ে বন্তূতা দানের আহবান 
পাইয়া জাপানে আসেন। 

১৯২৩ খজ্টাব্দে লেভি জাপান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে ফরাসী গভর্ণমেন্ট 
ত'হাকে শলাঁজ ও দা অনার' (নাইট ) উপাঁধ দান করেন। এই সময় তিনি ভারতের ইতিহাস 
সম্বন্ধে অনেকগাীল পুস্তক ও নিবন্ধ প্রকাশ করেন (১৪)। ১৯২৬ খম্টাব্দে তিনি নেপালে প্রাপ্ত 
বসবন্ধু রচিত বিজ্ঞতিমান্রতা 'সাঁদ্ধ নামক বৌদ্ধ বিজ্ঞান বাদ সম্পা্কতি পুস্তক সম্পাদন কাঁরয়া 
প্রকাশ করেন (১৫) । 

১৯২৬ খ্টাব্দের শেষভাগে লেভি পুনরায় সস্তীক জাপানে আসেন। এখানে তিনি 
বৌদ্ধধর্ম ও। সভ্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যে মেজো ফ্রাঙ্কো জাপানেজ নামে একটি গবেষণা কেন্দ্রের 
(ভত্তিস্থাপন করেন এবং দুইবংসর্কাল স্বয়ং এই গবেষণা কেন্দ্র পারচালনা করেন*। গবেষণা 
পাঁরচালন ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বন্তুতা দান বাতীত এই সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একাঁট 
[বি*বকোষের সম্পাদনা করেন (১৬) এই বিশ্বকোষ সঙ্কলনে ডাঃ তাকাকুসু, তাঁহার সহযোগী 
িলেন। ডাঃ আনেসাকি, ডাঃ এনু ও অধ্যাপক স্ীজয়ামা প্রভীতি' জাপানী পণ্ডিতেরাও এই বিশব- 
কোষ সন্কলনে সহায়তা করেন। 

দুই বংসরকাল জাপানে বাস করিয়া লোভ যবদ্বীপ, বাল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ কাঁরয়া 
দবীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপ্ত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন করেন। গবেষণার 
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উদ্দেশ্যে তিনি বহ্ উপকরণ ও সংগ্রহ করেন। বাল হইতে 'তাঁন যে সব সংস্কৃত পধাথ সংগ্রহ 
কাঁরয়াছিলেন তাহা “স্যান্সক্রিট- টেক্সট সফ্রম- বাল” নামে বরোদা হইতে প্রকাশত হয় (১৭)। 
যবদ্বীপে মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার একটি মূল্যবান রচনা কাঁবগুরুর সপ্তাঁতিতম জল্ম জয়ন্তীতে 
স্মারক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত “গোল্ডেন বুক অফ টেগার" গ্রন্থে সা্নীবষ্ট হয় (১৮)। যবদ্বীপ 
হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৯২৯ খম্টাব্দে তান কিছুকাল ভারতবর্ষ ও নেপালে 
আতবাহত করেন। এই যাত্রাতেও তান শান্তিনকেতনে গিয়া কবিগুরুর সাঁহত সাক্ষাৎ 
কারয়া আসেন। 

স্বদেশে ফাঁরয়া লেভি পূনরায় ভারতাঁবদ্যা চ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। এইবার তাঁহাকে 
ফ্রান্সের সোঁসয়েতে আঁসয়াটকের (এঁশয়াটিক সোসাহাটর) সভাপাঁতি করা হয়। ১৯২৯ 
খষ্টাব্দে প্যারী 'বিশ্বাবদ্যালয়ের নিয়ল্রণাধীনে লেঁভি ভারত-সভাতার সম্বন্ধে একট গবেষণা 
কেন্দ্র স্থাপন করেন। 1 ভারত-বিদ্যার এমন কোন শাখা নাই যাহা লোভর সাধনায় সমদ্ধ হয় 

নাই। একটি স্বপায়তন প্রবন্ধের পাঁরসরে লোভর সমস্ত রচনার পাঁরচয় দান সম্ভব নহে। 
লোভি নিজেই শুধু সারাজীবন ভারতবিদ্যার চর্চা করিয়া যান নাই ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে বহ? 
সুযোগ্য শিষ্যমন্ডলীকেও তিনি ভারতবিদ্যা চর্চায় দশক্ষা দেন, ইহাদের মধো লাকোত, ফিনো, 
পেলিও, প:সেন, রে'নো, ফংশে, জৃল ব্খ ফালিওজো প্রভাতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের 
দেশে ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ ভি, পরাপ্জপে, ডাঃ পরশুরাম বৈদ্য, ডাঃ প্রবোধচণ্দ্র বাগচী প্রভাত 
লোভর অন্তেবাসী। দেশীয় ও বিদেশীয় এই সব পাঁণ্ডিতদের সাধনায় ভারতাঁবিদ্যা চর্চার বিভিন্ন 
শাখাগুলি সমূদ্ধ হইয়াছে। অগাণত কৃতী শিষ্যের গুর্ হিসাবেও লোৌভর আচার্য আভিধা 
সার্থক হইয়াছে। 

প্যারীতে_লোভর গৃহদ্বার ভারতাঁয় ছাত্রদের জন্য সর্বদাই উল্মুন্ট থাঁকত। ভারতের 
যে কোন ছাত্রকে যে কোন বিষয়ে সাহায্য করার জন্য তিনি উন্মুখ থাকিতেন। অনেক সময়ে দেখা 
ঘাইত সর্বজনসম্মানিত বদ্ধ অধ্যাপক লেভি কোন ভারতাগত ছান্রকে বাসস্থান সংগ্রহ করিয়া 
'দবার উদ্দেশ্যে প্যারী শহরের হোটেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তান নিজের শিষামণ্ডলশীকে 
এই সব ছা্রদের দিকে লক্ষ্য রাখতে বিশেষতঃ দৈনান্দিন জাবনযাতার উপযোগী ফরাসী ভাষা 
শিখাইয়া দিতে অনুরোধ কাঁরতেন। 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় বিদ্যায় পারঙ্গম লোভি তাঁহার জীবদ্দশায় একজন শ্রেষ্ঠ মানব 

প্রেমিক বালিয়া গণ্য ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতাচাকে প্রেমের বধনে 
আবদ্ধ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, ভারতবিদ্য।র প্রচার দ্বারা হিংসা-দ্বেষ দ্ জগতে শান্ওি 
গ্থাঁপিত হইবে কায়মনোবাক্যে তিনি ইহাই বিশ্বাস করিতেন। সুখের বিষয় লোৌভর স্বদেশনয় 

শিষ্যমণ্ডলণ ও তাঁহার স্থাপিত প্রাভিঠানগাঁল ভারতাবিদ্যা চচণর দ্বারা প্রাচা-প্রতখচোর মধো 
ঠমতী বিস্তারের কাজ অক্ষুগ্র রাখিয়াছেন। 

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লোভ বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে 
ইউরোপের নানা স্থান বিশেষতঃ জার্মানী হইতে ইহদীরা দলে দলে ফ্রান্সে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করে। একটি সেবা প্রাতিষ্ঠানের কর্ণধার রূপে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক এই সব হতভাগ্যদের পুনর্বাসনের 

+10300 06 0৮111596107 [17016101006 (10 22115 01071561510), 
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জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ১৯৩৫ থৃ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর একটি প্রাতিষ্ঠানের সভায় একজন 
কমাঁর সাঁহত বাক্যাবনিময় করিতে করিতে আচার্য লোভ অসুস্থ বোধ করিয়া অকস্মাৎ 
পরলোক গমন করেন। শু; শিষ্যমণ্ডলণী নহে পারিচিত ব্যন্তিমান্রেরই অন্তরে লেভির স্মৃতি 
রিনার ভারতবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে আচার্য লোভর স্মৃতি ভাস্বর হইয়া 

ৃ । 

মাদাম লেভি-আচার্যের মৃত্যুর তিন বংসর পর স্বামীর অনূগামনী হন। ইন্হাদের 
দুই পুত্রের মধ্যে একজন আবেল লোভি দ্বিতীয় মহাযূদ্ধকালে নিখোঁজ হইয়া যান। কনিষ্ঠ 
পন ডানিয়েল লোভ ফরাসী গভর্নমেণ্টের কর্মচারী । ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইনি 
কিছুকাল ভারতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ছিলেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ভারত ভাগ্য বিধাতার উদ্দেশ্যে 
রবীন্দ্রনাথ 'লাঁখয়াছিলেন, 

“পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যা্রী, 
হে চিরসারাথ, তব রথচক্রে মুখাঁরত পথ দিনরান্নি। 

দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধবাঁন বাজে 
সংকট দুঃখ ভ্রাতা । 

জন গণ পথ পরিচায়ক জয়হে ভারত ভগ্য বিধাতা । 
চু ৪ এ লি ৬ 

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূ্ঘত দেশে 
জাগ্রত ছিল তব আচল মঙ্গল' নত নয়ন অনিমেষে। 

দ্ঃস্বগ্নে আতঙ্কে রক্ষা কারলে অঙ্কে 
স্নেহময়ী তুম মাতা 

জনগণ দঃঃখ ব্রায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা 
% কি গ দি ষ্ঠ 

রাত্রি প্রভাতিল, উঁদল রাবিচ্ছবি পূর্ব উদয় গিরি ভালে 
গাহে বিহজ্গম, পৃণ্যসমীরণ নব জীবন রস ঢালে। 

তব করুণা ঘন রাগে নাঁদুত ভারত জাগে 
তব চরণে নত মাথা। 

জয় জয় জয় হে. জয় রাজেম্বর ভারত ভাগ্য বিধাতা।” 

উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফরাসাঁ বিশবকোষের ভারতসম্বন্ধীয় নিবন্ধে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে 
লোভ যে ভাঁবষ্যদ্বাণী করিয়া যান তাহা যেন কবিগুরুর কথারই প্রাতিধবান ঃ 
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কবিগুরু ও কাব-সূহ্ং ভারতপ্রোমক আচার্য লেভির আশা যেন বর্তমান ও অনাগত 
ভারত-সন্তানেরা পূর্ণ করিতে পারে ভারত ভাগ্য বিধাতার নিকট ইহাই প্রার্থনা 

(১) 

(২) 
(৩) 

(৪) 

(&) 

(৬) 

(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১০) 

(১১) 

(১২) 

(১৩) 

(১৪) 

(১৫) 

(১৬) 

(১৭) 

(১৮) 

[8 71117711918 11217191100 105110111011019--70111121 4/512101006--772115 1885. 

[5 011780505 81107 60 00191819110177551175711-7- 5 75115 1886, 

[00115 01080106500 98152051591) 92171019178--011011000006 0, 120016 065 1191065 

ঢ01৫০5--৬০1, 7, 1889, 

(01200 চ710901008016--/১1010165 011 131211001715116, 31210100015106) 0910101161, 085165, 

[111001115076, 17108001) 15170, [10০--1889. 

[.61076206 [00161015770 08115 1890. 

[6 13110090112118 0 459901)052---0.4. 

(1) 455211058: 156 90212171218 6 5৫5 500:005---0.4.) 1908. 

(11) &11007 06 /৯5৮৪01)058--):45 1929. 

[8 01000711600 98011%06 02175 169 13171110195 17..17. 1১0115, 1898. 

1.০ [৫071 (3 ৬০1.)) 72811 (1905-1908). 

চ191791219 90091217122 01 ঠ5াত। (99115101260) 15115, 1907, 

চ171191219 99৮21001017 (07500011011), 79115, 1911. 

4511010106 [0012-1-6018165 00110100810]. 01015--021001081২6516৮, 1952. 

[51011 [01112115171--10060165 001150160 21 109008 [701%01511), 1922. 

(1) 10915 1 [100, 1925. 

(11) 11700 616 )10100, 1925. 

(111) 216 1020 0 চ16-0012510121) 02115 1 11100 0:45 08115, 1923. 11751515064 170 

[01151 25 7010-/51521) 2110 016-10155101211 11 117015) 08100615 011150151)], 

৬1111700011080515 91001) ড8510102110110) 192. 

17101000£1107 (10010090010 10100101215 01 73000101517), 150. 109 1.0%1 0110 12159- 

10150, 08101 (1929-1935), 

92115111665 1017 1391105601520 011007091 901165, 1321008, 1938. 

01782100106 00 126016 08115 17 119717210118018712 19221101511) 00 001001) 7300 01 

782010, 10. 09 7817751021708 01780001160) 09108151931. 



হাশ্বপগের উপনলজকরাপ 

দিলশপকুমার কাঞ্জলাল 

হাস্যরসের আস্বাদন অন্যান্য সকল রসের আস্বাদন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা রসও নহে অথচ 
রসাভাসও নহে । সূতরাং হাস্যরসের আস্বাদের বৈশিষ্ট্য কোথায়? রাত, শোক প্রভাত স্থারি- 
ভাবের আস্বাদনের সময়ে আনন্দময় আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয়। তাহার ফলে পাঁরপূর্ণ আনন্দের 
উপলাব্ধি হয়। কিন্তু রসাস্বাদনের প্রথম অবস্থায় রাঁতি স্থায়িভাব সুখর্ূপে এবং শোক-দনঃখ- 
রূপে অনুভূত হইলেওঁ_আস্বাদনের আন্তিম পর্যায় তাহারা উভয়েই আনন্দরূপে পর্যবাঁসত হয়। 
অনুকর্তা কুশীলবগণের মধ্যে স্থাঁয়ভাব জাগ্রত থাকায় সামাঁজকের হৃদয়ে স্থায়ভাবেরও 
উদ্বোধন হইতে পারে। এজন্য নাট্যশাস্তে শৃঙ্গারস ও করুণরসকে যথাক্রমে রাত স্থায়িভাব 
হইতে উদ্ভুত ও শোক স্থায়ভাব হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু হাস্যরসকে 
'হাসস্থায়ভাবাত্মক' অর্থাৎ হাসরুপ স্থাঁয়ভাবের সাহত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে।১ আঁভনব ভারতন টাঁকায়ও বলা হইয়াছে যে হাস্যরসের স্থলে বিভাবরূপে বিকৃত বেষ, 
[বকৃত অলঙকার প্রভাতি যে সকল উদ্দীপন উপাঁস্থত হয় তাহাদেরই আস্বাদন হয় এবং লোক- 
চরিত্রের ভেদানুসারে রসেরও আস্বাদনে ভেদ দেখা যায়।২ হাস্যরসের উপাদানরূপে তিনাট 
[বিষয় বর্তমান, বিকৃত বেষ-অথবা বিকীতিসম্পন্ন পুরুষ, যোহাকে আমরা 'আলম্বন' এই সংজ্ঞায় 
আঁভাহত কারয়াছ) বিকৃত আচার-ব্যবহার প্রভৃতি উদ্দীপন, এবং স্থায়িভাবাশ্রয় ও রসের আস্বাদন- 
কারী সামাঁজক। তত্্দৃম্টির পক্ষে অপাঁরহার্য সকল অঙ্গ উপাাস্থত থাকলেও, বিভাবের সাঁহত 
পারচয়ের পর মুহূর্ত হইতেই রসাস্বাদ আরম্ভ হইতেছে,_কারণ নায়ক প্রমুখ আলম্বন 
হাস্যরসে অনুপাঁস্থত থাকায় একমান্র বিভাবই দৃম্টিগোচর হয় এবং তাহাই দেশকাল প্রভৃতি 
সীমাকে আতিক্রম করিয়া নৈব্যান্তকরূপ ধারণ করে। শঙ্গাররসের ক্ষেত্রে শকুন্তলা, সীতা প্রভাতি 
আলম্বন দেশকাল সীমার অতত একটি প্রতকরূপে অর্থাৎ বি*বজনীন প্রেয়সীর্ূপে আবিভভূতি 
হন, কিন্তু হাস্যরসের বিভাব সকল ক্ষেত্রেই নীচপান্র হওয়ায় তাহারা কোন ক্ষেত্রেই বি*বজনীন 
প্রতীকর্পে আবির্ভীত হইতে পারে না। বিভাবের দর্শন হইবার পর সাধারণীকরণ হয়,_সুতরাং 
রসাস্বাদে িভাবের প্রভাব আ'সয়া পড়ে এবং রসের আস্বাদনেও বিকৃত আচার-ব্যবহার ও 

আচরণের দ্বারা উদ্দীপ্ত স্থায়ভাবের প্রধানতা অনুভূত হয়। আভিনবভারত টকায় এজন্য 
বলা হইয়াছে যে হাস্যরসে বিকৃতবেষ প্রভৃতিরই আস্বাদন হয়। “হাসে তু যঘ আস্বাদ সোহপি 
বিকৃতবেষাদীনাম্।” কিন্তু আঁভনবভারতাী “হাসস্থাঁয়ভাবাত্মক” বাঁলতে কি বুঝাইতে চাঁহয়া- 
ছেন তাহা বিশ্লেষণ কাঁরয়া দেখা প্রয়োজন। আলগকারিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে রসের যখন 
আস্বাদ চলিতে থাকে তখন রাঁসক সামাজিকের আত্মচৈতন্য স্থাঁয়ভাবের দ্বারা অনুরাঁঞ্জত হইয়া 
যায়। উদাহরণরূপে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে জবাফূল নীলপদ্ম প্রভাতি স্বচ্ছ স্ফাটকের নিকটে 
যেমন রন্তবর্ণ নীলবর্ণ, প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া যায় রসচর্বণায়ও স্থায়িভাব সেইর্পে 
রতি, শোক, ক্রোধ প্রভাতি স্থাঁয়ভাবের দ্বারা "চান্তত হইয়া যায়। রসচর্বণার উদ্দেশ্য হইল 
চৈতন্যের আবরণভঞ্গ। রস সকল ক্ষেত্রেই চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। রসের স্বরূপ সবন্ধ 
বাশিম্ট, ইহা স্থাঁয়ভাবাবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ, অথবা চৈতন্যের আনন্দময় প্রকাশের দ্বারা আঁভভ়ূত 
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স্থায়ভাবরুপ। কিন্তু পরমব্রদ্ষের আস্বাদরূপ যে 'নার্বকল্প-সমাধি তাহাতে যে আনন্দের 
আস্বাদন হয় তাহা অন্য বিষয়কে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ব্রন্মেই নিষুস্ত। রসের আস্বাদনে বিভাব 
প্রভৃতি বিষয়ের সাহত জাঁড়ত চৈতন্যরূপ পরমানন্দই আনন্দের বিষয় হয়। যোগীর ঈশ্বরান[ভূতির 
আনন্দ বাহ্য বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবেই মূন্ত ও বিষয়ের 'প্রভাবাঁবহশীন। সহৃদয়ের রসাস্বাদন 
যদিও অন্তর্মুখী তাহা হইলেও তাহাতে রাতি, হাস, শোক প্রভৃতির প্রাতফলন হয়। রসের চর্বণার 
সময়ে সহ্দয় সামাজিকের আত্মচৈতন্য স্থায়িভাবের দ্বারা অনরাঞ্জত, রতি, শোক, উৎসাহ প্রভৃতি 

তাহাতে উপাধিবিশেষ। হাস্যরসের চর্বণায় আনন্দাংশের আবরক হইতেছে 'হাসরূপ' চিত্তবান্ত। 
অর্থাং অন্যরসের আস্বাদনের সময়ে বিভাব প্রভৃতির সংযোগে পাঁরবার্তিত স্থায়ভাবেরই আস্বাদন 
হয়। স্থায়িভাব সেখানে লৌকিকরূপকে ত্যাগ করিয়া সীমাহীন আনন্দময় রূপ ধারণ করে। 
কিন্তু হাসস্থায়িভাব তাহার লৌকিকরুপকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে পারে না; তাহাতে 
আনন্দময় সীমাহীন চৈতন্যের প্রকাশের সাঁহত বাস্তব জীবনের হাসোদ্দপক কারণগদালর সম্তাও 
কিছু অংশে জাগ্রত থাকে । স্থায়িভাব হাসের ক্ষেত্রে পারপূর্ণ অলোৌকিকভাবে প্রতত না হইলেও 
লৌকিক ভাব ও অলৌকিক আনন্দের মধ্যবন্তাঁ স্তরে উন্নত হয়। রসাস্বাদে সাধারণতঃ জ্ঞাতা 
ও জ্দেয় বিষয় ইহাদের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু হাস্যরসের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় বিভাব প্রভাতি 
যাহারা অন্তঃকরণের ধর্ম তাহারা আনন্দময় আত্মচৈতন্যের উপলাব্ধির সময়ে জাগ্রত থাকে। 
রসাস্বাদে যতক্ষণ বিভাব অনুভাব প্রভাতির আস্বাদ চলে ততক্ষণ অন্তঃকরণ চৈতন্যের দ্বারা 
উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু হাস্যরসপ্রধান কাব্য অথবা নাটক পাঠের সময়ে শব্দের বৈচিন্র্যে অথবা 
অভিনয়ের আ্গিকের বৈচিত্র্যে দেশকাল প্রভাতি সীমার অতঁত নৈর্যন্তিক অবস্থার জন্ম হইলেও 
রসাস্বাদের ফল যে আনন্দময় আত্মচৈতন্যের উদ্বোধন তাহা সম্ভব হয় না, অর্থাং হাস্যরসের 
আস্বাদে আনন্দের অনুভব হইলেও সে আনন্দ রজোগুণ ও তমোগুণের অবসান হইতে উর্থত 

সত্বগণজনিত পরমাত্মার আনন্দের অনুভূতি নহে। তাহা হইলে হাস্যরসের রসাস্বাদনের আনন্দ 
কির্পঃ পাঁণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যে কোন প্রকারের রসধমর্ঁ কাব্যের আলোচনা অথবা আঁভনয়- 
দর্শন হইতে যে আনন্দের অনুভূতি হয় তাহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন-_প্ব্যান্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিং।” 
অর্থাৎ আত্মার অজ্জানের অপসরণের ফলে যে জ্ঞানময় আনন্দের অনুভূতি তাহাই রস। ইহাতে 
আত্মার বিজ্ঞানাংশের ও আনন্দাংশের জ্যোতিমরয় প্রকাশ হয়। প্রত্যেক মানুষেরই চৈতন্যের তিনটি 
অংশ রাহয়াছে সদংশ, চিদংশ ও আনন্দাংশ। সদংশের আবরক অজ্ঞান অসত্তাপাদক অজ্ঞান, 
1িদংশের আবরক অজ্জ্রান অভানাপাদক অজ্ঞান এবং আনন্দাংশের আবরক অজ্ঞান অনানন্দাপাদক 
অজ্ঞান। অভানাপাদক অজ্ঞানের ফলে চিত্তের বিজ্ঞান ভাগের সাঁহত জ্ঞেয় বিষয়ের ব্যবধান 
থাকিয়া যায় ফলে “আমি অমুক বিষয় জানি না” এই প্রকার বোধ হয়। হাস্যরসের ক্ষেত্রে যাহারা 
রা 

“মচ্ছকাঁটক নাটকের শকার অসম্বদ্ধভাষী, আম উহা হইতে 'ভিন্ন, শ্রীকান্তের নতুনদা 
ডিলার লন 
সম্পর্কে উদত হইলে তাহা জ্ঞাতা সামাজিকের চিত্তে বিভাব বিষয়ে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এই 

১. শৃঙ্ঞারো নাম রাঁতিস্থায়ভাব প্রভবঃ (পৃঃ৩০০)। “অথকরূণো নাম শোকস্থায়িভাব প্রভবঃ। 

হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্বকঃ (গাইকোয়াড 'সারজ পৃঃ ৩১২, পৃঃ ৩৭১ ১ম খণ্ড) 
২. “হাসে তু য আস্বাদ সোহাঁপ বিকৃত বেষাদীনাং, সামাজিকানং প্রত লোকবৃন্তেন হাসহেতুতোতি 

চিনি, রসনাঘ্যচর্বণা চর্বনিশয়ত্বাচ্চস্য”_€ পূবের পাদটশীকা দ্রষ্টব্য) 
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ব্যবধান কিন্তু অজ্ঞানেরই প্রকারান্তর। কাব্যের ব্যঙ্জনা শান্তর দ্বারা অথবা আঁভনয়ে আঙ্গিকের 

সমাবেশের বৈচিত্র্য এই অজ্ঞানের অপসরণ ঘটে। হাস্যরস প্রধান কাব্য পাঠের সময়ে ব্যঞ্জনা শান্তর 

দ্বারা এবং অভিনয় দর্শনের সময়ে আভিনয়ের নৈপুণ্যে চিত্তের অজ্ঞানজানিত তমোগন্ণের অপসরণ 

আরম্ভ হয়। লৌকিক হাস্যের সাহত যেঁ সকল অসোন্দর্য ও হাঁনতা সংলগ্ন হইয়া আছে তাহারা 
রুমে দূরীভূত হইয়া যাইতে থাকে। এজন্য হাস্যরসের আলম্বন যে সকল নীচপান্ (ধূর্ত, বিট, 
শকার প্রভৃতি) তাহাঁদগকে সামাজিক অলৌকিক বিভাবরূপে গ্রহণ কাঁরতে পারে। ব্ঞ্জনা- 

শন্তির এমনই মাঁহমা যে তাহার ফলে আলম্বন বিভাবের সম্পর্কে ঘৃণা, উপহাস প্রত্বাীত ভাব দূর 

হইয়া যায়। ফলে সহৃদ্য় সামাজিক নীচপান্র বিভাবকেও একপ্রকার অনুকম্পার বশবতাঁঁ হইয়া 
সহনীয়রূপে গ্রহণ কাঁরতে পারে এবং তাহাতে লৌকিক জীবনের দ:স্তর ব্যবধান লোপ হইয়া 
যায়। ব্যঞ্জনা ব্যাপার এই মিলনের পথ উন্মুক্ত করে, কিন্তু শৃঙ্গার ও করুণ রসের স্থলে যেমন 
“আমিই দুষ্যন্ত, আমিই বিরহা রামচন্দ্র” এইরূপ নিরাসন্ত এক্যের বোধ হয় হাস্যরসের ক্ষেত্র 
সেইরূপে “আমি নীচপান্র বিদূষক বা ভাঁড়" এই জাতীয় তাদাত্ম্জ্ঞান উদদত হয় না। দীনবন্ধু 
মন্রের “নবীন তপাঁস্বনী” নাটকে জলধর ও আগড়ভম এই দুইটিই হাস্/রসাত্মক চারন্র। কিন্তু 
কোন সহ্দয় সামাঁজকই আগড়ভমের চাঁরত্র দোখয়া “আমই আগড়ভম” এই প্রকার আসান্তহীন 
এঁক্য অনুভব করিতে পারেন না। এজন্য তাহার চরিন্র উচ্চশ্রেণীর হাস্যের কারক নহে, কিন্তু 
জলধর চরিত্রে লেখকের সহানুভাতির স্পর্শ এরূপ সংক্ষমভাবে মিশ্রিত রাঁহয়াছে যে, সে হাস্যাস্পদ 
হইলেও দর্শক ও পাঠকের কিছ সহানদুভাত তাহার জন্য থাঁকয়া যায়। অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতির 
এবং লঘুতাহাঁন সামাঁজকও জলধর চারন্রকে সহনীয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে। সামাঁজকের 
হৃদয়ে এই যে ভেদব্দ্ধি ইহাকে আমরা দার্শীনক পাঁরভাষায় 'অজ্ঞান' নামে আভাহত করিয়াছ। 

এই অজ্ঞান অপসারিত না হইলে আনন্দের উন্মেষ হইবে না। কিন্তু 'হাস' স্থাঁয়ভাবের বৌশষ্ট্যই 
এই যে ইহা সত্গুণবাঁজত। সুতরাং স্থায়ভাবের সাহতই অজ্ঞান জাঁড়ত হইয়া আছে। অতএব 
যাহাতে সত্ত্ুগৃণের পূর্ণ অভাব তাহাতে সত্গণের পাঁরপূর্ণ উদ্রেক ত' সম্ভব হইবে না। এজন্য 
আঁভনব গুপ্ত বাঁলয়াছেন “সত্তীভাবো হি হাস্য ।” হাস্যরসের আস্বাদনের সময়ে ব্যঞ্জনা-শান্তর 
সাহায্যে সংশের ও চিদংশের আবরণ ভঙ্গ হয়, আনন্দাংশের বিকাশ ঘটে না এইরুপ অঙ্গীকার 
করতে হয়। চিত্তের সদংশের আবরক অজ্ঞানের অপসরণ ঘাঁটিলে সামাজিক আপনার আঁস্তত্ব- 
বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠে। অর্থাৎ “আম সহৃদয়, আম আভিনয়দর্শন করতেছি, আমি কাব্য- 
পাঠ করিতোঁছ" এই জাতীয় জ্ঞানের উদয় হয়। তাহার পরে চিদংশের আবরক অজ্ঞানের ফলে 
“আম সহদয়, বিদষক প্রভীতি বিভাব যে রসের সৃষ্ট করিয়াছে তাহা আম অনুভব করিতোঁছ” 
এই শ্রেণীর সুক্ষ অনুভবের সৃষ্ট হয়। ব্যঞ্জনাশীন্তর সাহায্যে অজ্ঞান অপসৃত হইলে বিভাবের 
চর্বণা ও তাহা হইতে রসসৃষ্টির প্রাথীমক পর্যায় সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু আনন্দাংশের 
আবরণের অপসারণের ফলে “আম সুখী” এইরুপে যে পূর্ণ আনন্দের অনুভূতি তাহা সম্ভব 
হয় না। নীচপান্র হইতে সহ্দয়ের ভেদজ্ঞান পাঁরপূর্ণ আভন্নতা জ্ঞানের পক্ষে অন্তরায় হয়। 
মীমাংসক ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায় হাস্যরসের নিষ্পান্তির ক্ষেত্রে এই তাত্বিক ঘটি দূর কারবার পন্থা 
নির্দেশ কারিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে কোন বিষয়ের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ফল ইহারা যথাক্রমে 
ভিন্ন। ঘট দখলে “অয়ং ঘট-এইটি ঘট” এই জ্ঞান প্রথমে উৎপন্ন হয়। তাহার পর প্ঘট- 
জ্ঞানবান্ অহম, অর্থাৎ “আম ঘটজ্ঞানসম্পন্ন” এইরূপ জ্ঞানের ফল উৎপন্ন হয়। ইহাকে 'সংবিস্ত 
বা 'অন্ব্যবসায়' বলে। জ্ঞান ও জ্ঞানের ফল ইহারা যে এক সময়েই উৎপন্ন হইবে এমন কোন 
নিয়ম নাই, এবং জ্ঞানের বিষয় ও ফল 'ভিন্নই হইবে। হাস্যরসের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে সহ্দয়ের 
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জ্ঞানের বিষয় বিভাব অননুভাব প্রভাতি হইতে বিভাবের চর্বণা (আস্বাদন) জনিত যে অলৌকিক 
আনন্দর্প ফল তাহা ভিন্ন এবং তাহারা একই সমুয়ে উৎপন্ন হয় নাই। 'বিভাবজ্ঞানের পর জ্ঞানের 
ফল লাভ সেই সময়ে না হইয়া পরবতাঁকালে উৎপন্ন হইতেছে এবং জ্ঞানের বিষয় ও ফল ইহাদের 
মধ্যে সামাজিকের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানর্প প্রাতিবন্ধক উপাঁস্থত হইতেছে ।৩. অদজ্ট কোন কারণের 
দবারা এই প্রাতিবন্ধক দূর হইয়া গেলে জ্ঞানের ফল লাভ হইবে। সুতরাং হাস্যরসেও 'বিভাবের 
আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দের অনুভূতি হইবে না, িছ_কাল ব্যবধানে হইবে। এই জাতীয় 
ব্যাখ্যায় হাসোোর রসত্ব স্বীকৃত হইলেও হাস্যরসপ্রধান আভনয় দর্শনের সময়ে ষে আনন্দের অনুভূতি 

হয় না, ভেদজ্ঞান কোন না কোন প্রকারে জাগ্রত হয় ইহা অস্বীকার করা যায় না। আস্বাদনে 
এইরূপ অনুভূতি হয় বাঁলয়া হাস্যের উপরঞ্জকত্বই স্বীকার কাঁরয়া লইতে হয়।৪ অন্যান্য রসের 
আস্বাদন বিভাব দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়, কিন্তু হাস্যে আনন্দের অনুভবে কোন 'বিলম্ব 
হইলে তাহার উপরঞ্জকত্বই প্রাতম্ঠিত হয়। আঁভনব গুপ্ত একাধিক ক্ষেত্রে হাস্য যে সৌন্দর্যান্- 
ভতির কারক নহে, কেবলমাত্র “উপরঞ্জক রস" একথা উল্লেখ করিয়াছেন। হাস্যকে রসসংজ্ঞায় 
অভিহিত করা হইলেও হাস্যের আনন্দের অনুভূতি পরব্রন্মের আস্বাদরূপে পূর্ণ আনন্দের 
অনুভূতি নহে। পাশ্চাত্য নন্দনতত্বের হাস্যকে “হেভোনিক প্লেসার” বলা হইয়াছে “এসথোঁটক্ 
প্লেসার”-এর মর্যাদা ইহাকে দান করা হয় নাই। হাস্যরস সম্পর্কে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে অলঙকারশাস্্ের কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্যের কোন চরিত্রের সহিত 
সাধারণীকরণ হইবে তাহা স্পন্ট ভাষয় উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু আলগকারিক সম্প্রদায়ের 
[সদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উচ্ণপারর নায়ক অথবা নায়কার সাহতই সাধারণী- 
করণ তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।৫ অপ্রধন চরিত্রের সাহত সাধারণীকরণ কোথাও উল্লিখিত 
হয় নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, রস প্রথমে নায়ক-নায়িকা প্রভৃতি প্রধান 
পান্রনিষ্ঠ হয়, এবং হাস্যরস ও বীভংসরস প্রভৃতি যেগুলি অপ্রধান পান্রনিষ্ঠ তাহারা প্রধান রসের 
আস্বাদনের পরবতাঁকালে অনুভূত হয়। দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্যে প্রধান নায়ক-নায়িকা-বিষয়ক রসের 
সাধারণীকরণের অব্যবস্থিত পরে অপর কোন অগ্রধান রসের সাধারণীকরণ হয় না, কিন্তু পূর্বে 
যে সাধারণনীকরণ হইয়া গিয়াছে তাহার প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে, এবং এই অবস্থায় বিদূষক 
প্রভীতি যে সকল নাঁচ পার আলম্বন তাহাদের ভেদ জাগ্রত হয়। এজন্য হাস্যের রসানুভূতিতে 
ভেদ জ্ঞান জাগ্রত থাকে। আলোচ্য সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আমরা বেনেদেতো ক্লোচের একটি আভমত 
উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের সিদ্ধান্ত সুদ্ঢ় কাঁরতে পারি। ক্লোচে বলিয়াছেন যে শ্রম্টা সৃ্টি- 

৩. জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যনাঃ ফলমনাদ্দাহতম্॥ প্রত্যক্ষাদেণীলাদরিষয়ঃ। ফলং তু প্রকটতা 
সংবিত্তির্বা (কাব্প্রকাশ ২য় উল্লাস)। তথাচ যথা জ্ঞানস্য বিষয়ঃ জ্ঞানাদন্যস্তথা জ্ঞানসা ফলমাঁপ 
জ্ঞানাদন্যদ। ফলফিনোঃ সমসময়সমুৎ পাদাসংবাদিতি সত্রার্থঃ। (বালবোধিনশ টীকা, পঃ ৬১) 

৪, “যে চান্রোপাত্তহেতব উন্তাস্তে যথাস্বয়ং পুরুযার্থচতুজ্কব্যাপতা। তদ্ধি সৌন্দর্ধযাতিশয় 
জননর্পমূ। রঞ্জকা হাসাদয়স্তদনুগামিত্বেন রূপকেষণ নিবন্ধনীয়াঃ। হাসাদীনাং তু সাতিশয়ং সকল- 
লোকসৃলভ--বিভাবতয়োপরঞ্জকত্বামাত ন প্রাধান্যমৃ। অত এবানুত্তম প্রকাতিষ্য বাহুল্যেন হাসাদয়ো 
ভবন্তি। ( আভনবভারতর-পৃঃ ২৮২, ২৯৮) 

৫. প্রায়ঃ শৃঙ্গার উত্তমালম্বন এব, কিন্তু কৰচিদধমালম্বনকোহপি। অতএব শূঙ্গারাভাসস্যা- 
পাধমমেবালম্বনম,। সঙ্গচ্ছতে চৈবম্ প্রায় ইত্যনেন শূঙ্গারাভাসাদাবধমপ্রকৃতিত্বং সূচিতামোতি...... 

( সাহিত্যদর্পণ, রূচিরা টাকা পঃ ২৩৭)। 
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কালে স্জ্যমান বস্তুর সাঁহত একাত্ব হইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন তাহাকে '্র; এসথোঁটক্ 
ফিলিংস, অব্ ক্িয়েশানং নামে আভীহত করা যায়। কিন্তু সামাজিক আঁভনয় দর্শনের সময়ে 
বায় স্বাতল্ল্য বজায় রাখিয়া অভিনীয়মান দূশ্যাবলীর হাসি-কান্নায় যেভাবে আভড়ুত হন, তাহা 
ক্রোচের মতে 'মকসৃ্ড ফিলিং বা মিশ্র অনুভূতির পর্যায়তুন্ত। হাস্যরসেও বিভাবের চ্বাতন্স্য- 
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সাহত্য সংবাদ 

তণ্চকতা এবং চোর্যব্ন্ত মানব-মনে কির্পে এবং কবে অন্যপ্রবেশত হয়েছে তার সঠিক 

কারণ এবং কাল নির্ণয় করা দূর্হ ব্যাপার, তবে এ কথা অনুমান করা যায় যে আদম মানুষ 

যতকাল আপন পেশী-শান্তর উপর নির্ভরশীল ছিল ততাঁদন তাদের মধ্যে আঁতপ্রায়মূলক 
অপরাধপ্রবণতার চিহ্ন পারস্ফূট হয়নি, কিন্তু যখনই মানুষ "চন্তাশান্তর পক্ষপুটে আশ্রয়লাভ 
করেছে, তখনই তাদের মধ্যে হীনতার আঁভব্যান্ত প্রকাশ পেয়েছে বলেই মনে হয়। আঁদমযুগের 
কথা বাতিল করে ইতিহাসভুন্ত বর্তমান সভ্যতার অন্যতম আঁভশাপ নক্র-সাহাত্যিকদের সম্বন্ধে 
কিং আলোচনারমাধ্যমে মানব-মনের হানতারস্বর্প উদ্ঘাটনকরাই এই নিবন্ধের মুখা উদ্দেশ্য। 

কয়েক বংসর পূর্বে এক সাহাত্যক-জাঁলয়াতর সংবাদ পাঠ করে কিন্টং নোমাত্তক 
আনন্দলাভ করেছিলাম সেকথা অনস্বীকাষ কিন্তু সংবাদের বিষয়বস্তু অনা রূপ পারগ্রহ করে 
আমাদের কালে যে শব্দভেদী বাণ হয়ে আমাদের প্রচণ্ড নাড়া দেবে তা অনুমান করা তখন কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার ছিল। সেই সাহত্যিক-জালিয়াতির কথা স্মরণে ছিল না. কিন্তু কয়েক দিন পূর্বের 
সংবাদপত্র লক্ষ্য করে হঠাং সেই কাঁহনী মনে পড়ে গেল। সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব-পাঁকিস্তানের 
প্রকাশক মহল পশ্চিম বাংলার সাহত্য-সেবকদের আদ্যশ্রাদ্ধ (বৃষোতসর্গসহ ) উদযাপনে ব্রতী 
হয়েছেন। সুখের কথা, এমন সম্মান লাভ যে অতিন্সৌভাগোর পাঁরচায়ক, এ কথা জাঁবিত 
সাহাত্যিকগণ নিশ্চয়ই অকপটে স্বীকার করবেন, মৃতদের আত্মার প্রাতি শান্তিজ্ঞাপন ছাড়া আর 
কি করা যেতে পারে? 

পূর্ব-পাঁকস্তানের প্রকাশকদের এই অপূর্ব দক্ষতায় আমরা চমংকৃত এবং তাঁদের প্রাতি 
আমার সহানুভূতি বহুলাংশে বার্ধত হয়েছে। এখানে সাঁহত্যে চৌর্যবাস্তর যে বৃত্তান্ত পারবেশন 
করা হবে সেটি পাঠ করে তাঁরা যৃগপৎ আনন্দ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের য্যন্ত খুঁজে পাবেন। 
প্রস্তাবনাস্বরূপ পাকিস্তানী প্রকাশকদের মহান কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করলেও মৃখ্যত নবু- 
সাহিত্যিকের স্বরূপ উদ্ঘাটনই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য সে কথা পূরেই উীল্লখিত হয়েছে। 

অক্সফোর্ডের জনৈক ছাত্রীর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল চারুশিল্প এবং সাহত্যে চৌর্য- 
বাত্তর প্রকোপ। তিনি বলেছেন চারুশি্পে চোর্যবাত্তর যত প্রাধান্য সাহতোর ক্ষেত্রে তার 
আস্ফালন বহুলাংশে কম কারণ সাহিত্য-তস্করের আয় িজ্প-তস্করের তুলনায় যৎকিপ্টিংকর। 
1শলপ-তস্করের একমান্র উদ্দেশ্য প্রচুর অর্থোপাজন, কিন্তু সাহত্য-তস্করের উদ্দেশ্য খ্যাত 
অর্জন এবং কিণ্িং অর্থের সমাগম । 

অল্টাদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা প্রাতিভাশালী সাহত্া-জালিয়াং হলেন টমাস চ্যাটারটন। 
১৭৫২ খম্টাব্দে ইংলন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যের জালিয়াতি করতে হলে যে সকল 
গুণের (?) দরকার যেমন, বিশিষ্ট রচনাশৈলা, বাক্যাবন্যাস, ব্যাকরণ এবং শব্দচাতুর্য ইত্যাদি 
সকল গুণে চ্যাটারটন গুণাশ্বিত ছিলেন, উপরন্তু তাঁর বিশেষ কাব্য-প্রাতভাও ছিল। এ কথা 

কল্পনা করাও শন্ত যে মাত্র বার বংসর বয়সে 'তিনি “এলিনোর গ্যাশ্ড জুগা“ নামক দ্বৈতভাঁষক 
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কাব্য প্রস্তুত করে পণ্চদশ শতাব্দীর এক কবির রচনা বলে প্রমাণ করবার চেস্টা করেছিলেন । 

হস্তাক্ষর, কাব্যসূষমা এবং ছখন হুবহু সেই পণ্চদশ শতাব্দীর অজ্ঞাতনামা কাবির মতই ছিল, 
ন্তু কাব্যাট তদানীন্তন 'বদ্বংসমাজে তেমন সাড়া তুলতে সক্ষম হয়ান। প্রাথীমক বিফলতার 
পর চ্যাটারটন 'দ্বগুণ উৎসাহে তাঁর জালয়াতর ম্যাগনাম ওপাস স্বরূপ এক লোকগাথায় 

হস্তক্ষেপ করেন। লোকগ্াথার নায়ক পাদ্রী টমাস রাউলে, চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালে নাকি 
'ব্স্টলে বসবাস করতেন। চ্যাটারসন এই কল্পিত প্রাচীন লোকগাথা ব্রিস্টলের রেডক্লিফ গীর্জার 
পুরাণো সিন্দকে হঠাৎ আঁবৎকার করেছিলেন। জািয়াতীর চরম নিদর্শন, 'বাঁশস্ট কাব্যগুণ- 
সমন্বিত লোকগাথাঁট সথ্গে নিয়ে 'তাঁন প্রকাশকদের দ্বারে হানা দিলেন, কিন্তু বেরাসিক 
প্রকাশকরা তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলেন না। নিরুপায় হয়ে চ্যাটারটন ক্ষমতাবান হোরেস 
ওয়ালপোলের দ্বারস্থ হয়ে এক পত্রে তাঁর আঁবিজ্কারের কথা জানিয়ে ওয়ালপোলের মতামতের 
জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওয়ালপোল ছিলেন উচ্চস্তরের সাহত্য-তস্কর, তিনি “দ 
ক্যাসেল অব ওত্রান্তো” নামক এক কাব্য জাল করে বেশ কিছু উপার্জন করোছলেন। তিনি 
চ্যাটারটনের লোকগাথা পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে প্রকাশক যোগাড় করে ফেলোছলেন আর ক, কিন্তু 
রতনে রতন চেনে, লোকগাথাটি বারম্বার পাঠ করে তাঁর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং চ্যাটারটনকে 
সাবধান-বাণন প্রেরণ করে স্বাভাবিক কর্মজীবন গ্রহণের উপদেশ দান করেন। অতঃপর চ্যাটারটন 
পাশ্ডালাপটি ফেরং চান কিন্তু ওয়ালপোল নিরুদ্দেশ, সম্ভবতঃ তখন তানি নিজেই লোকগাথা- 
টির আবিচ্কর্তা হয়ে দেশান্তরে প্রকাশনের সন্ধানে ব্যস্ত। 

ওয়ালপোলের বি*বাসঘাতকতা চ্যাটারটনের মানাঁসক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠল। 
লোকগাথাটির প্রামাণকতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হল সোঁট খাঁটি 
এবং পাদ্রুদ টমাস রাউলে তাঁর পাঁরচিত ব্যন্তি অর্থাৎ চ্যাটারটন উন্মাদ হয়ে গেলেন এবং টমাস 
রাউলেকে তান যে ভাবে সৃম্টি করেছিলেন সেই সব আচার ব্যবহারের দাস হয়ে পড়লেন অর্থাৎ 
ক্পিত টমাস রাউলের প্রেত চ্যাটারটনের স্কন্ধে ভর করল। র্ূমশঃ চ্যাটারটন উৎকট মানসিক 
রোগাঁতে পাঁরণত হলেন এবং শরীর মন দুইই তখন তার আয়ত্বের বাইরে, অবশেষে টমাস 
রাউলেকে কেউ শ্রদ্ধা করছে না ভেবে তান আরসোঁনক পান করে সকল জবালার অবসান ঘটালেন। 
চ্যাটারটনের বয়স তখন মাত্র সতের বংসর। অস্বাভ্জবিক জীবন যাপনের কি অমোঘ পাঁরণাতি! 
যার হৃদয়ে কাব্যের ম্োত প্রবাহমান তাঁর প্রবৃক্ততে এমন তণ্কতা অনগ্রবৌশত হল কিভাবে 
তা মানাঁসক রোগের চিকিৎসকদের গবেষণার বস্তু কিন্তু আমরা যে একজন সার্থক কাঁব হারয়োছ 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

চ্যাটারটনের অকালমত্যুতে ওয়ালপোল অনুতপ্ত ও ব্যাথত-চিত্তে স্বীকার করেন যে 
তাঁর জীবনকালে তান কোনও মানুষের মধ্যে এর্প প্রতিভা ও ব্যান্তত্বের বকাশ লক্ষ্য করেনান 
যা মাত্র সতের বৎসরের ডীদ্ভন্ন. যুবক টমাস চ্যাটারটনের জীবনে বিকশিত হয়োছল। তাঁর 
মানাসক গাঁতর অধঃপতনের দিকে ধাবমান হওয়ার কারণ হিংসা, নৈরাশ্য কিম্বা অন্য কিছু 
হনতা নয়। বস্তুতপক্ষে চ্যাটারটনের একমাত্র আকাঙ্খা ছল সাহত্যাকাশে ধূমকেতুর মত 
হঠাং আবির্ভূত হয়ে বিদগ্ধ-সমাজের প্রশংসা অজ্ন করা। চ্যাটারটনের মনের গঠন সাধারণ 
লোকের মত 'ছিল না, তিনি'তারি কালের জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি ভালবেসে- 
[ছিলেন তাঁরই কল্পনাপ্রসূত টমাস রাউলের ব্যান্তত্বকে এবং চতুর্থ হেনরীর আমলের উচ্চগ্রামের 
সমাজ-ব্যবস্থাকে যার রেশ অন্টাদশ শতাব্দবর'অপর-ভাগে হয়ত কিং অবাঁশস্ট ছিল। 

চ্যাটারটনের বিপথগামী কাবি প্রাতিভার প্রাত পরবতী কাবিরা যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তা 
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উল্লেখযোগ্য। শেল ত'র “আডোনায়েস” কাব্যের মূল সংরট;ুকু চ্যাটারটনের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই 
গ্রাথত করেছেন এবং কিটস- তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁর “এগ্ডাইমিয়ন” কাব্যে। চ্যাটার- 
টন তাঁর সমাঁধালাঁপ নিজেই লিখোছলেন। ব্রিস্টলের বেডক্লিফ গীজাচত্বরে সমাধিস্থ 
চ্যাটারটনের স্মাতফলকে যে কথা লেখা আছে তা প্রাণধানযোগ্য _ [0 17 17101701  ০1 
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নূতন গ্রন্থ 
রাডিয়ার্ড কিপিং বম্বে সহরে ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিশু বয়সেই 
তাঁকে ইংলন্ডে প্রেরণ করা হয়। পাঠ সমাপনান্তে তিনি ১৮৮২ সালে ভারতবর্ষে যখন প্রত্যা- 
বর্তন করেন তখন তাঁর বয়স সতের বৎসর মান্র এবং ইতিমধ্যে তরি “স্কুলবয় 'লারকস.” নামক 
এক কাব্যসংকলন ১৮৮১ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। কবিতাগলি রাঁসকসমাজকে কিপিং 
আকৃষ্ট করে এবং কিপাঁলং মান্র ষোল বংসর বয়সেই নিজেকে কবিষশপ্রার্থী হিসাবে চিহিতি 
করতে সক্ষম হন। তারপর তান আমৃত্যু আবশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেছেন ফসলও 
ফলেছে প্রচুর । অন্যান্য ইংরাজ সাহিত্যিকদের রচনা ভারতবর্ষের পাঠক সমাজ যেমন সাদরে গ্রহণ 
করেন কিপাঁলংকে তারা তেমন সুনজরে দেখেন না কারণটা কি তা ব্যন্ত করা তত সহজ না হলেও 
একথা অনুমান করা যেতে পারে কিপালং-সাহত্যে ভারতাবদ্বেষের যে সূক্ষ্র ধূম্রজাল 'বিছান 
আছে সম্ভবতঃ তার কাঁছে ভারতীয় পাঠকমন সহজে ধরা দিতে চায় না। ১৯০৭ সালে কিপাঁলং 
নোবেল লরিয়েট হন এবং ১৯৩৬ সালে পরলোক গমন করেন। 

কিপাঁলং লিখেছেন প্রচুর এবং তাঁর রচনার মধ্যে প্রসাদগুণের পাঁরমাণ কত তার মূল্যায়ন 
সম্ভবতঃ এখন সমাপ্ত হয়নি। তাঁর সমগ্র রচনার পাঁরচয় বহন করে প্রথম গ্রন্থাববরণী সম্পাদনা 
করেন মার্টনডেল এবং ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। মার্টনডেলের আকর গ্রন্থাট পাঠক 
সমাজে সাদরে গৃহীত হয় বটে কলন্তু তা সুসম্পূর্ণ ছিল না। ১৯২৭ সালে শ্রীমতী লিভিং 
স্টোন যে গ্রন্থাববরণী সম্পাদন করেন তা প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং ১৯৩৮ 
সালে ওই বিবরণীর একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় ক্রোড়পন্রসহ সমগ্র 
বিবরণীটি নির্ভূল নয়। 

সম্প্রীতি টোরেন্টো বিম্বাঁবদ্যালয় “রাডিয়ার্ড কিপালঃএ বিবাঁলওগ্রাফকাল ক্যাটালগ" 
নামক গ্রন্থ পাঠক সমাজকে উপহার 'দিয়েছেন। গ্রন্থাটর লেখক জে, এম স্টিউয়ার্ট এবং সম্পাদক 
এ, ডাবালিউ ইয়েটস। যাঁদও বর্তমান গ্রন্থবিবরণাঁটি পৃ্বোন্ত বিবরণীগযীলকে ম্লান করে দিতে 
সক্ষম হয়নি তবু কিপলিংভন্তদের কাছে মূল্যবানরচনা হিসাবে পাঁরগণিত হবার সম্ভাবনা আছে। 

স্টিউয়ারটের গ্রন্থে কিপলিং এর রচনা প্রকাশনের এক নূতন ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। 
িপাঁলং এর রচনার সঙ্গে যে সকল চিত্র সে যুগের পর্র-পান্রকায় প্রকাশিত হত তার হিসাব 
এবং শিল্পীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা মার্টনডেল অথবা শ্রীমতী লিভিং স্টোনের বিব- 
রাণীতে ছিল না এবং এই নূতন সংযোজনায় বর্তমান বিবরণীটির প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে 
অপারিহার্য হবে বলেই আশা করা যায়। 
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আলোচনা 

ব্যান্তপূজা ও সমাজ 

[বংশশতকে বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত যে শুধু অভূতপূর্ব তাই নয় কিছুটা অকল্পনীরও বটে। এর 

অবশ্যম্ভাবী প্রভাব আমাদের সমাজ-জীবনে প্রাতফাঁলত হয়ে, পূর্ব পূর্ব শতকের সামাঁজক 
পাঁরবর্তনত ঘাঁটয়েছেই, উপরন্তু বর্তমান পাঁরবেশও নিত্য পাঁরবর্তনশীল। এ অবস্থার মূলে 

যাঁদের অবদান সর্বাঁধক, সেই বিজ্ঞানীদের আঁধকাংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁদের অনুসন্ধান, 
গবেষণা ইত্যাদি চাঁলয়ে যান। দীর্ঘ সমান্টগত প্রচেন্টার সুফল কোন একাবশেষ বিজ্ঞানীর কর্ম 

কান্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ায়, হয়ত কিছুটা সম্মান তিনি দাবী করতে পারেন এবং সাধারণতঃ 

তা তাঁকে দেওয়া হয়েও থাকে। কিন্তু তব তাঁর অবদানের সম্মান্টগত কাঠামো জনগণের দৃষ্টি- 
অগোচর থাকেনা । বিজ্ঞানাভীত্তক যুগে এমন ঘটা অস্বাভ্াবক নয়, বরং তাই হওয়া উচিত। 
আজকের সভ্যতায় ব্যম্টির চেয়ে সমাম্টর স্থান উচ্চতর এ কথা প্রায় স্বতঃঁসদ্ধ তথা সর্বজন- 
স্বীকৃত হয়ে দাঁড়য়েছে। এ অবস্থায় ব্যান্তপূজা অচল হওয়াই সমাঁচিন হলেও তা হয়নি। কেন 
হয়নি সেই বিচার করা যাক। | 

ব্যন্তপূজা মানব সমাজের আতি সংপ্রাচীন এীতহ্য। হয়ত বৃক্ষারূডর মানুযের ভাঁমিতে 
অবতরণ আর ব্যান্তপৃজা সমসামায়ক। এই পূজা দেশ, কাল ও পান্রানযায়ী বিবর্তিত হয়ে 
আসছে। একেবারে আঁদযুগে যে মানুষ সর্বাধিক শ্তিশালী অর্থাৎ বরুণ প্রকীতর সংগে ষ্দ্ধ 
করে যে জয়মাল্য অর্জন করতে পারত শান্তবলে বা ব্াদ্ধবলে, তার সমসামায়কদের কাছ থেকে 
সেই পেরেছে শ্রদ্ধার্থঘ আদায় করতে । ধন, মান, প্রাণ কিছুই তাকে অদেয় ছিল না। তারপর 
সভ্যতার 'িবর্তনচক্রে পৃজাবাধরও রূপান্তর ঘটেছে। তবে কোনো অবস্থাতেই শান্তমানের 
প্রীত জনগণের শ্রদ্ধার ইতর-বশেষ ঘটোন। 

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই কথাই বলে যে, যে মানুষ সম্বন্ধে পরবর্তীষুগ উচ্চকিত নিন্দার 
কলরোলে মূখর, সমসাময়িক কাল তাকে দিয়েছে ভস্ম মি শ্রত শ্রদ্ধার্থ। গুণবীর আল্লা, চোঁঙ্গস 
খাঁ বা তৈমুর হত্যা, লন্ঠন বা ধৰংসলীলার নায়কত্ব করেও স্বাঁয় ঘূগের অবামশ্র ঘৃণার উদ্রেক 
করেনান। প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্াীনক যুগেই, সাধারণ জীবনের কিছ; মূল্য মুখে স্বীকার করার 
ফলে এইসব সমরনায়কদের 'বরদ্ধে সম্পূর্ণ রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে। সমসামায়ককালের 
পরাজিত পক্ষই শুধু বিজয়ীদের অমানাষক অত্যাচার তথা বর্বরতা সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করেছে 
দেখা যায়, অথচ মজার ব্যাপার হল এরাই সূযোগ ও সুবিধা পেলে প্রাতিবাদযোগ্য বর্বরতার 
পুনরনুষ্ঠানে বিন্দুমান্র কুন্ঠিত হয়নি। কদাচিৎ কখনো বিজয়ী পক্ষ পরাঁজত পক্ষের নশংসতা, 
বর্বরতা ইত্যাদির উল্লেখ করলেও, সেটা করেছে 'নজেদের নৃশংসতা, বর্বরতার কার্যকারণ 
উপাস্থত করতে। 

অবশ্য সভ্যতার বিবর্তনের প্রাতটি স্তরে যুগন্ধর চিন্তাশীল বহু মনীষী নিয়তই মানব- 
চাঁরন্রের সুন্দর তথা শ্রেয়স্কর দিকটিকে ফ:টিয়ে তোলার কথা বলেছেন, কিন্তু ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, 
স্বৈরাচার বারবার তাঁদের কুৎসা, লাঞ্ছনা, এমন কি বাঁভৎস মততযু পর্যন্ত বরণ করতে বাধ্য করেছে। 
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ধর্মনায়ক তথা তাঁদের সুযোগ্য সহযোগীরা নিজেদের প্রাতীষ্ঠত করার জন্য চূড়ান্ত পরমত- 
অসাহফ্ুতার পরিচয় দিয়েছেন সর্বদাই। তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধম 
আর তরবারী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অংগাংগীভাবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। 

এ সম্বন্ধে পূজ্খানুপঙ্খ পর্যালোচনা করলে একটি জিনিষ স্পষ্ট রুপে প্রাতভাত 
হয়ে ওঠে যে, ব্যান্ত মানুষের জীবনের কোন দামই সমাজের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়ানি। রণদেবতার 
রন্তৃতৃষা নিবৃত্তির জন্য বধ্য পশুর মতই তাদের সংগে ব্যবহার করা হত। বৈজ্ঞানক উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে আশাকরা গিয়োছল যে, মনূষ্য-জীবনের অপেক্ষাকৃত গভীর মূল্য দেওয়া হবে। মুল্য থে 
দেওয়া হয়ান, তা নয়। বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে চলেছেন পাঁরপার্িক সমদ্ত প্রাত- 
কূলতাকে সারয়ে মন.ষ্যজীবনকে সুন্দরতর ও মধুরতর করার। একদা যেখানে মৃত্যু আলো- 
কের গাঁত-অন:সারী ছিল, আজ সেখানে একদা বহ] প্রচালত ও প্রচারিত রোগাঁদকে সংগ্রহশালায় 
খঃজতে যেতে হয়। দৈনন্দিন জীবনও আজ বিজ্ঞানের সহায়তায় অনেকাংশে সহজতর হয়ে 
এসেছে। 

সে তুলনায় রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যন্ত-মানূষকে যংসামান্য আধিকার দিয়েছে। অবশ্য সাংবি- 
ধানিক বিচারে ব্যক্তির মৌল অধিকার বহু বিভিন্ন কিন্তু প্রশাসানক নিয়মের বেড়াজালে তার 
অনেকাংশই নিত্যক্ষু্ন। ফলে, মানুষ আজও রাষ্ট্রশস্তির বা সমাজযন্বের হাতের ক্লীড়নক মান্ু। 
ব্যন্তগত বা দলগত প্রয়োজনে ব্যন্তিদ্বাধীনতা মায় ব্যান্তসুখস্বাচ্ছন্দ্য নিরন্তর বলি দেওয়া নিয়ম 
হয়ে দাঁড়য়েছে। অবশ্য মন ভোলানোর জন্য বড় বড় কথা বলার কামাই নেই। আর তারই 
স্বাভাবক ফলশ্রুতি, দ্বলের শাস্তমানের প্রতি শ্রদ্ধা। ছে'ড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন 
দেখতে অভ্যস্ত মানুষের লক্ষপাঁতর প্রাতি ঈর্ষামাশ্রত শ্রদ্ধা স্বাভাবিক, কিন্তু যখন এ শ্রদ্ধা 
মান্তাতীরন্ত হয়, যখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামান্য বৌশম্ট্যও ফালয়ে ফাঁপয়ে ?বরাট একটা 
কিছ্তে পাঁরণত করার আঁতী'রন্ত প্রবণতা দেখা যায়, তখন তাকে অস্বাভাবিক বললেও সবটা বলা 
হয় না। তখন সাবধান হবার, এ প্রবণতা রোধ করার জন্য সর্বশীস্ত প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় এসেছে, একথা বুঝতে হবে। 

আমাদের সমাজের আজ এই অবাঞ্থনীয় অবস্থা! আমাদের আশেপাশে এমন অনেক 
মানুষ আছেন যাঁরা চরিব্রগণে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে সর্বজননমস্য এবং তাঁদের প্রদর্শিত পল্থা অবশ্য 
অন্দসরণযোগ্য কিন্তু তাদের প্রাতি বিন্দমার শ্রদ্ধা আমরা কদাচিতই দেখিয়ে থাকি। যাঁদ কোনো 
কষে শ্রদ্ধানিবেদন অরোধ্য হয়ে পড়ে, তখন আমরা কিছনটা য্বান্ত করেই তাঁদের পঃরূষোত্তম 
বানিয়ে দিই। তাঁরা যে উত্তম পুরুষ একথা অনক্বকার্য, কিন্তু সমাস বন্ধনে আমরা পৌরুষের 
ওপরও অপৌরুষেয় কিছু তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কারণ অত্যন্ত সহজ, 
অপৌরুষেয়কেও আর অনুসরণের প্রশ্ন ওঠেনা। দেবলীলা মানুষী শরীরে অসম্ভব না হলেও 
সম্ধূতে বিন্দু পরিমাণ। অথচ সাধারণ মানুষকে অনুসরণ বা অনুকরণ'করতেই হয়, তাই 
তারা সহজলভ্য পান্রান্তরে মনোনিবেশ করে। দৈনন্দিন জীবনে এই পান্রান্তরের অন্;সন্ধান বা 
সন্ধানই সর্বাধিক দেখা যায়। 

আমাদের অন্সরণীয় অনুকরণীয় লোকগুলি যে সাধারণতঃ ধার করা ওজ্জবল্ 
উজ্জল, এইটাই সবচেয়ে মজার কথা। তাদের জ্যোতির মুলান_ুসন্ধানে (যা মোটেই কিছু কঠিন 

কাজ নয়) দোঁখ যে, সামান্য পরিবর্তনেই মাঁপহারা ফণার মত গাছের গঠাড়তে নিষ্ফল মাথা কোটাই 
সার হয় তাদের। ফলে, অনুসরণকারাঁদের সংখ্যা কমে যায় সংগ্নে সংগে আবার নতুন মানুষের 
পেছনে গঙ্ভালিকা প্রবাহ ছন্টতে দেরাঁ লাগেনা, কারণ তারা যে রন্তবীঁজের বংশ। আর তাছাড়া 
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পৌরাণিক বা প্রাতহাঁসক যুগেও নেপোয় দই মারা'র রেওয়াজ নিতান্ত বিরল নয়। 

কুলক্ষয়ী কুরুক্ষেত্ের কথাই ধরা যাক না। যে অঘটন-ঘটন-পটীয়স পনমিত্ত মান্রং ভব 

সবাসাচী বলে আঠারো অক্ষোঁহিণী “সমবেত য্যুংসব-এর সোজা বৈতরণা পারের বন্দোবস্ত 

করে 'দয়োছলেন, পিতামহ ভীম্ম গৌঁয়ার্তৃম করে রথের চাকা না ধরালে তিনিও বেমাল,ম 

ঘোড়ার লাগামের আড়ালেই গা ঢাকা দিতেন। অথচ গাঁণ্ডিবীর সামর্থ যে কোথায় যদ"বংশের 

মূষল প্রকরণের পর যদ নারীদের দসূয অপহরণকালে ধনঞ্জয়ও তা হাড়ে হাড়ে মালাএম পেম়ে- 

ছিলেন। 
এমন দ্টান্ত আরো অনেক তোলা যায়, কিন্তু স্থানাভাব। মোটকথা, সেদিনের পার্থ 

আর আজকের মহাকাশচারী গাগারণরা নিজের একক ক্ষমতায় যে কিছ করেন না, তাঁরা যে 

সমল মহাযন্বের সামান্য অংশমান্র একথা আমরা দেখেও দেখিনা, বুঝেও বুঝিনা । কারণ, ব্যক্তি 

মানুষের প্রচণ্ড ব্ত্তিত্ব আমাদের মনে বিভীষিকা জাগায় । তাই আধ্বানক কালের গান্ধিজ, 

নেতাজী, নেপোঁলয়ন, জ্ট্যীলন, হিটলার থেকে সুরু করে অতাঁতের বুদ্ধ, চৈতন্য, অশোক, 

খম্ট হয়েছেন মহামানব নয় আতিদানব-মধ্যপন্থা নেই! এইত গত এক বছরে রবান্দ্রনাথকে 
নিয়ে যে টান হেশ্চড়া দেশে দেশে আমরা দেখলাম সেটাও আ'তিশয্যেরই লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের 

অনুকরণীয় গুণগুঁলির কতটা আলোচনা হয়েছে এই সব অনুষ্ঠানে? রবীন্দ্রনাথের গান তালে- 
বেতালে যা গাওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গদা-পদ্যকে যতটা নাচানো হয়েছে, এমন ক ঘর-সাজাতে 
রবীন্দ্র-রচনাবলশী যত কেনা হয়েছে, সে তুলনায় রবীন্দ্র চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ও তার সর্বজন- 

গ্রাহা রূপ সম্বন্ধে কতটা আলোচনা হয়েছে । ঢালের মণিমুক্তো বসানো উজ্জ্বল বাইরের দিক- 

টাই দেখোছি আর দেখিয়েছি আমরা । তার ভেতরের দিকটা কেজো না অকেজো, কি ভাবেই বা 
সেটাকে কাজে লাগানো যায় এনিয়ে মাথা ঘামাইনি বা ঘামাবার দরকার মনে করিনি কেউ । লাভের 

মধ্যে আমাদের ৩৩ কো দেব-দেবীর মধ্যে নতিন এক দেবতার ঠাঁই হয়েছে । গান্ধিজীর ক্ষেত্রেও 

একই অবস্থা । তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণতো পরের কথা, বছরের দু-একটি বিশেষ দিন 
ছাড়া তাঁকেই বা মনে রাখে কে? অথচ নিজেদের কথা জোরদার করা ও ভোট ভিক্ষা করতে বা 
দোষ ভ্রুটির সাফাই গাইতে আমাদের নেতারাণ্ড হরবখতই গাঁন্ধজনর নামোল্লেখ করে চলেছেন। 

অন্যাদকে হিটলার, জ্ট্যাঁলন, নেপোঁলয়নের জবন্দশায় যারা তাঁদের পরমভন্ত প্রায় চাট্কার রূপে 
কালাতিপাত করেছে, তাঁদের দুরবস্থা বা মৃত্যু বা দুরবস্থার পর তারাই ফলাও করে তাঁদের দোষ- 
কীর্তন করে কৃতজ্ঞতার খণশোধ 'দিয়েছে। নোতিবাচক হলেও, এটাও 'কন্তু একধরণের 
ব্যান্তপূজা। 

নোঁতিবাচকই হোক আর ইতিবাচকই হোক সাধারণ মানুষের জীবনের অন্যতম অবলম্বন 
হিসাবে ব্যান্তপূজা অবশ্য প্রয়োজনীয়, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই ব্যন্তপৃজার 
মনোভাবের সাহায্যে ব্যন্টি মানূষের এরীহক ও মানাঁসক অবস্থার উন্নাত ঘটানোর কথা চিন্তা 
করা আজ দরকার হয়ে পড়েছে । সমাজনায়করা বান্তগত লাভালাভের কথা ভূলে গিয়ে যাঁদ 'বাঁভন্ন 
জনমনজয়ন মানুষের অনুকরণীয় গুণাবলীর অনুসরণ করেন, যাঁদ সেই মহামানবদের আরো- 
শিত দেবত্ব অনাবশ্যক জঞ্জাল বলে দূর করে তাঁদের মন্ষ্যত্বের ওপরই জোর দেওয়া হয়, তাহলে 
বোধ হয় সমাজ ও' মানুষ দুইই লাভবান হবে। আজকে কারণে-অকারণে প্রয়োজনে অগপ্রয়োজনে 
বারবার মন্ষ্যত্বের যে লাগ্না ঘটেছে এই প্রচেষ্টায় তা অতাঁত ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু নেতা- 
দের পক্ষ থেকে সে প্রচেষ্টা কি কোন ভাবেই করা সম্ভব হবে? 

রাঁব মিন 
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বেশ কিছাদন আগে পর্যন্তও 'আর্ট ফর আর্টদ সেক' কথাটা ছিল 'শল্পী সাঁহাত্যকদের 
বীঁজমন্ম। দুরূহ তাত্বক আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে এই কথাটিতে শিল্প ও সাহিত্য 
আমাদের ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রয়োজনের উর্ধে এই প্রত্যয়ট্কুই মূলতঃ ধনিত হয়েছে। 
কিন্তু তত্বের ক্ষেত্রে কোন একট প্রত্যয় অতিব্যবহারের ফলে শর্রশে'তে পাঁরণত হয়। এবং এর 
পর বিপরীত মুখ ভাবনার উদ্ভব ঘটতে বাধ্য। 

শিজ্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আর্ট ফলন আর্টন- সেক কথাটা যখন একটা 'কিশেতে 
পারণত হোল তখনই দেখা গেল বিপরীত মুখী ভাবনার জোয়ার। 'ীশলপ ও সাহত্য যে সত্য ও, 
মঙ্গলকে অস্বীকার করতে পারেনা শিল্পী ও সাহিত্যিকেরও যে সামাঁজক ও নোতিক দায়িত্ব 
বোধ থাকা দরকার-এই মতবাদ হয়ে উঠলো সোচ্চার। শিল্প সাহত্যকে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও 
বাস্তব সত্যের কন্টিপাথরে যাচাই করে দেখা হতে লাগলো । 

কিন্তু আর্ট ফর আর্টস, সেক মতবাদাট একেবারে নিশ্চিত হয়ে যায় ন। বিশেষকরে 
কলাশিজ্পের ক্ষেত্রে। যাকে আমরা সাধারণতঃ আধ্ঁনক চিত্রকলা বাল তা উপরোক্ত মতবাদট 
সরবে ঘোষণা না করলেও সামাঁজক দায়িত্ব বোধ বা বাস্তবের ধার ধারোনি বিশেষ। 

িন্ত শুধু স্ষ্টর দিক দিয়ে নয়-তাত্বক আলোচনার ক্ষেত্রেও হাওয়া বদল সর 
হয়েছে_একথাটাই মনে হোল প্রীসদ্ধ কলা সমালোচক হার্বাট ধীডের “06 00501801085 
02077”  বইখানা পড়ে। বইটিতে হাবা্ট রডের প্রতিপাদ্য বিষয় একাধিক। কিন্তু বইটির 
গোড়াতেই মূল প্রতিপাদ্য রূপে যে মতবাদ উনি ঘোষণা করেছেন তা হচ্ছে এই- প্রকৃত আর্ট 
(এখানে রাঁড আর্ট কথাটির মধ্যে সাহিত্যকেও অন্তভূন্ত করেছেন) আগাদের বোধের আরেকাঁট 
দিক খুলে দেয়_বস্তু জগং ও তার অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে আমাদের নবতর জ্ঞান লাভ হয়__ 
যে জ্ঞান বুদ্ধ ও বিচারলব্ধ জ্ঞান হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক । তাঁর মতে আর্টকে শুধুমাত্র শিজ্পীর 
ইমোশন্যাল ধ্যানধারণার মূর্ত প্রতীক বলে মনে করলে ভূল হবে। এই প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান 
দার্শানকের রচনা হতে কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন তান, উধৃতাট হচ্ছে এই -- 
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এই মতবাদাট আপাতদৃন্টিতে সহজ মনে হলেও এর তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। এই মত- 
বাদ যাদ আমরা মেনে নিই তাহলে একথা স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে শিল্পের মূল্য 
বিচারে কোন শিল্প সূন্টি আমাদের বোধের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করলো কিনা সেটাই বড়ো কথা-_ 
সেই স্ম্টতে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন কতটুকু-বা সামাজক দায়ত্ব বোধের কাঁন্টপাথরে তা 
নিখাদ প্রমাণিত হয় কিনা এসবই গোণ। 

কাব্যবিচার প্রসংগে সংস্কৃত সাহিত্যে বলা হয়েছে- “কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং”__অর্থাং 
'রসের' উপস্থাতই কয়েকটি পংস্তিকে 'কবিতা” করে তোলে । আর এই সংজ্ঞা শুধ কাবা কেন 
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1শ্প সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের প্রাচীন শিল্প এবং সাহত্যবিচারে এই 'রস'ই 
প্রধান মানদন্ড। 

'রস" বলতে যে এক্ষেত্রে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্পন্ট 
নয়। কথাটির সর্বজন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এখন পরণ্তও নিনীত হয়নি। একথা বলা বাহল্য 
যে 'রস' বলতে শুধু ফর্মাল কনটেন্ট বোঝায় না। (এখানে বলে রাখা ভালো যে ফর্মাল কনটেন্ট 
আর আংগক' একার্থবোধক নয়।) আবার শুধূমা্র বন্তব্য বা বিষয় বস্তুর ওপরও রসের উপ- 
স্থাত নির্ভর করেনা । অনেকে মনে করেন যে ফর্মাল কনটেন্ট ও বন্তব্যের একটি, বিশেষ সম- 
নবয়েই রসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারপর প্রশ্ন করা যেতে পারে যে এই বিশেষ সমন্বয়টি কী, 
এবং বিশেষ সমন্বয় বলতে কোন অনড় সম্বন্ধকে বোঝায় না, ক্ষেত্র বিশেষ তা পাঁরবর্তনশীল। 
এধরণের আরো বহয প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই সব চুল চেরা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একটা 
কথাই মনে হয় যে 'রসের' আঁম্তত্ব আমরা অনুভব করতে পারলেও তার যযন্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া 
অসম্ভব। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যে নবরসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 

তা মানবমনের 'বাভন্ন অবস্থার পরিচায়ক মান্র তার সংঙ্গে 'রসাত্মক বাক্যের অংগাংগী সম্বন্ধ 
নেই। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যেকোন শিল্পকর্ম বা সাহতায আদরসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
হয়েও রসাত্মক অর্থাৎ সার্থক 1শল্প বা সাহত্য না হতেও পারে। 

হার্বট রাঁডের প্রতিপাদ্য বয় হতেও এই তন্তাটই সমাথত হয়। তাঁর মতে আর্টের মার- 
ফং এমন এক নতুন জগতের স্বাদ আমরা পাই যা বুদ্ধিও বিচার লব্থজ্ঞানের পারিধির বাইরে। 
অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে আর্টের জগতে কোন 'ননয়ম বা শৃঙ্খলা নেই। আর্টের নিজস্ব ভাষা, 
প্রতীক নিয়ম সবই রয়েছে এবং এসবের বাঁধাবাঁধও কম নয়। তার এই সব প্রতীক নিয়ম এগুলি 
বুদ্ধির মারফত আয়ত্ব করতে গেলে একটা শেষ দরজায় আসতেই হয়-যার চাবীকাঁটি রয়েছে 
আমাদের ইনটুযইশনের মধ্যে 

ইংলণ্ডের প্রাসদ্ধ ভাস্কর হেনরী মূরের রচনা থেকে উধৃত করে হার্বাট রীঁড দেখিয়েছেন 
যে তাঁর শিল্পকর্ম বুদ্ধ সঞ্জাত নয় - এমন কা সংধুমান্র ইনটয্যইশন জাতও নয়। মূরের শিল্প- 
কর্মের মূল প্রেরণার উৎস এক অদৃশ্য সত্তা-যার হাতে শিল্পীর সঙ্ঞান ইচ্ছা সুধু মান্র 'যন্তে' 
পর্যবাঁসত হয়। এই প্রসংগে রীড বলেছেন __ 
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রডের বন্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একথাই মনে হোল যে এই মতবাদের সঙ্গে 
কিছুকাল আগে পযন্ত প্রচলিত “এঁশশ প্রেরণা" মতবাদের মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। এই 
শেষোল্ত মতাবলম্বীরাও শিশ্প সাহত্য সৃম্টির মূল উৎস খুজতে গিয়ে দেখলেন যে সার্থক শিল্প- 
সৃম্টর সবগুলি উপাদানের উপাস্থাত সত্তেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা সার্থক শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত 
হচ্ছেনা । কোথাও বা 'বাভল্ল উপাদান ও আধাগকের একটি বিশিষ্ট সমন্বয়েই সার্থক শিল্পের 
সৃষ্ট হয়েছে-অথচ এই 'বাঁশম্ট সমন্বয়টি শিল্পী কেন বেছে নিলেন তার কোন সদুত্তর পাওয়া 
যাচ্ছেনা। আবার কোথাও বা একই শিল্পীর একই সময়ে সস্ট 'বিভল্ব শিল্পকর্ম সমান উৎকর্ষ 
লাভ করছেনা । 



১৪৮ সমকালশন [জৈ্ঠ 

এধরণের নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ?ি্প ও আহত্য সমালোচকেরা 1স্থর করেছিলেন 

থে শিল্প সাহত্য সৃষ্টির মূল উৎসাঁট হচ্ছে এশী প্রেরণা । আর শুধু সমালোচকেরা নন, শিল্পা 
সাহাত্যিকেরা নিজেরাও এই এশা প্রেরণা বা ডিঙাইন স্পাকেরে কথা স্বীকার করেছেন। ধর্মের 

সংগে সমন্বিত থাকায় 'এঁশী' কথািতে বর্তমান যুগের অনেকের আপাঁত্ত থাকতে পারে কিন্তু 

প্রেরণা' আর মূর (এবং হার্বাট রড) কথিত 'অদ্য সত্তা" কী মূলতঃ এক নয়? অথাৎ দা 
কথাই কী এই সূচিত করে না যে শিপ সাহতা সাট্টর প্রক্কৃত উৎসাঁট আমাদের ব্দাদ্ধ গ্রাহা 
চিন্তার বাইরে। 

হাবা্ট রীড যে অদৃশা সত্তার কথা বলেছেন রবাণ্দ্রনাথেও ভার সমর্থন পাই। ত'র 
সাহিত্যবিষয়ক নানা প্রধণ্ধ থেকে তা প্রমাণিত হবে। এ প্রসংগে ভীবনদেবতা' কবিতাটি উল্লেখ- 
যোগ্য। এই কাঁবতাঁট শুধ্ অসামান্য সান্ট হিসেবে নয়, রবীন্দ্রনাথের আঁত্মক ধ্যান ধারণার বাখ্যা 
হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। র্ কাঁবতাঁটতেই (এবং এর পর আরো নানা রচনায় ) রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করেছেন যে তাঁর অন্তর্জগতে রয়েছেন ভবন দেবতা যার ইচ্ছাগযীলই কবর সাহিতো 
শিল্পে রূপ নিচ্ছে। 

[শিল্প ও সাহত্যের তত্তালোচনায় এই দিক পাঁরবর্ভন শুভস্চক সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ 
শৃধূমা্র বাদ্ধগ্রাহ্ায বিশ্লেষণ দ্বারা আধানক সাহতা ও শিপ, বিশেষ করে আধ্মানক কলা- 
1শল্পকে বুঝতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই নিরথকি। কারণ বহু ক্ষেএ্েই এ ধরণের শিপ কমেনি 
কোন বাদ্ধগ্রাহ্য অর্থ খুজে পাওয়া যায় না। বহু পাঠক দশকি ও অমালোচকই এ ধরণের 1শল্প 
কর্মের বিরোধী । এর প্রধান কারণ এই যে সকল ি-প কর্মকেই ব্াদ্িগ্রাহ। বিশ্লেষণের আওতার 
আনা যাবে এই ধারণাঁট তাঁদের 'চণভাধারার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। অথচ এই 
ধারণাট স্বতগ্াঁসদ্ধরূপে মেনে নেবার কোন কারণ নেই। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সাহিত্যেও 
শিল্পে বাদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা ও অজ্ঞান প্রচেষ্টার স্থান নেই। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ ছাড়াও অনা 
[ছু আছে। যার সংজ্ঞা আমরা আঙ্গো দিতে পাঁরান। হয়ভো কোনাদন পারবোনা । কিন্তু 
তার আফ্তিত্বকে আমরা চিরকাল অনুভব ঝরে এসেছি-এবং ভবধাুঙও করবো । 

মীরা বালস/;ব্রমনিয়ণ 

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা ও ইংরেজণ 

বৈশাখ সংখ্যা 'সমধালীন'এ এ্াগাখাল ভর্টাচাষেরি প্রবন্ধাঢ অঠাণত সালাখঠ ও সময়োপযোগনী। 
পাঠিকা হিসাবে আমার বান্তগত চি"তার কিছু এখানে লিখাছি। পক্ষবণল বাপ ধঙ্গ সংস্কাতি 
সম্মেলনে একটি বিশেষ ও কালোপযোগী বিতক্মলক আলোচনা আহবান করা হয়োছিল-- 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে শিক্ষা বাহন মাঙভাঘা হওয়া প্রয়োজন।” অত্ান্ত আগ্রহ 'নয়ে 
আলোচনা সভায় গিয়েছিলাম, সুধাপ্রধানদের যুক্তিপূর্ণ মন্তবা ও একাটি (সে যে পক্ষেরই হোক 
না কেন) প্রস্তাবকে সর্ব সমর্থন ক্রমে গ্রহণ করা হবে এই আশ্বাসে, কিন্তু বিতর্ক বিতকই রয়ে 
গেল, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো না। 

প্রস্তাবের আহবায়ক অত্যন্ত সরল, নিরঘ্ধ যুস্তি সমাবেশ ও বাঁলষ্ঠ কন্ঠে সমস্ত বিষয়াটিকে 
বিশ্লেষণ করে শ্রোতা ও বন্তাদের সম্মুখে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীবজন ধিহারণ ভট্টাচাং 
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অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও দেশের ভাঁবধাং বিপদের দিকে দৃঁন্টি আকর্ষণ করেছেন; এ বছর বাংলা 
ভাষায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রী অনার্স পরীন্ন দিয়েছেন, এ পরীক্ষা দেবার একমান্্ উদ্দেশ্য 11019. 

07908916 ?হসাবে চাকুরণ ক্ষেত্রে (বিশেষ করে স্কুল মাণটারী ) আঁধক বেতনপ্রাপ্তি ও অগ্রাধিকার 
এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভা্ভ হওয়ার সুবিধা। এই ১৬০০ ছান্রছাত্রীই 
বঙ্গভাষায় বিশেষ দক্ষ বা আগ্রহশীল তা নয়; এবং তা খন নয় তখন এদের দ্বারা বাংলা সাহত্যে 
কোন মৌলিক স:ষ্টি সম্ভণ নয়। শুধ; ই নয় এধুনা সূহ্ট উচ্চতর মাধ্যামক বিদ্যালয়ে এরা 
শিক্ষকতায় সার্থকতা লাভ করবেন না, কারণ 111190১9০০4 পাঠক্রমে বতমানের 

10010190191-র পাঠক্রম সংমোজত হয়েছে, শুধূমান্র বাংলাই তো ১০7০01-এ পড়ানো হয় না, 
ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষক কোথায় খাঁদ শুধুমাত্র বাংলায় ১৬০০ জন অনার্স পরীক্ষা দেন? 
কিন্তু এই ১৬০০ মধ্যে কি এমন ছান্রের একা*৩ই অভাব খার ইতিহাসে প্রবণতা আছে, ভগোলে 
দর্চতা আছে বা অঞ্থনীভ টিনভাগারায় াশি্টতা আছে 2-একথা বিশ্বাসা নয়, কিন্তু তবু 
সেই ছান্ন বা ছান্রী নিজ আভলাখ বা প্রবণতা এনূযায়খ বিপয় গ্রহণ করতে পারবেন না ইংরেজা 
অধাজ্ঞানের স্বপতার জন্য, কণ্তু হয়ত সে ।স্মথ-এর এঁতহাসিক ফান্ডকে বচার করতে পারেন, 
11111-1-151-ন [10019 আধুঁনক সমাল্গ পরিশ্রোকতে বিশ্লেষণ করতে পারেন_ তাঁর সমস্ত 
মৌলিক ক্ষমতাই ব্যর্থ হয়ে যাবে ইংবাজখ ভাষার অপত্রের জন্য, দেশের পক্ষে এ কম 
্দাতকর নয়। ৃ 

মাতৃভাষা শক্ষার বাহন অবশাই হবে এ বয়ে সাই প্রায় একমত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্ভরে, জীননের সব্্ষেতে 2 বিদেশী নাত্র টানতে গিয়ে সকলেই প্রায় জাপান ও রুশ দেশের 
কথা তুলেছেন, কন্ভু জাপানের এ প্রান্ড থেকে অপর গ্রান্ভ একই জাপানী বুলি ব্যবহার না 
করলেও সেখানে চড়া চলালের যায় মেরুবৈপরীতা নেই, কাজেই জাপানের দঙ্টান্ত খুব 
শান্তশালী নয়। এুশ দেশের উদাঠরণ বরণ বিছু পানমাণে বাস্তব নৈকট্য দাবী করে। এবং 
বিজ্ঞানী শ্রীসভোন বসুর সপে আমরাও একমত 1দবশতবর্প ঘখন ইংরেজী চলেই আসছে তখন 
টার্ম ইংরেজীই থাকুক না কেন! একসবরে-কে রঞ্জনরশিমি বলেই হবে তার' কি বাধ্যবাধকতা আছে! 
টেলিফোন টোলিফোনই থাক তাকে 'কান-কা ফুসফুস" করার কোন সার্থকতা নেই। 

প্রস্তাবের বিপক্ষে কাঙ্গী ওপ্দের বন্ডব। বিশে স্পট হ্য়ান কিন্তু সেই অভানকে অম্লান 
দত্ত তাঁর সনপূণ গ্রজ্থনমকৌশলে ও গোড্ডিক ভাধণে পর্ণ করেছেন। অধ্লানবাবু নিশ্ছিদ্র 
যুন্তজাল বিস্তার করেও একাঁটি ফাঁক রেখেছেন। ভার মতে উদ্চশিক্ষণার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার 
(বাংলার) ঠিক পাশে ইংরেস্কে রাখা উচিত সর্ভারভীয় প্রয়োজনে । বন্তব্যটি ঠিক স্পন্ট 
হলো না-পাশে রাখা অর্থে কি বোঝাকে চান 21501001701 11501000017 [ক যুগপৎ ইংরেজ 

ও বাংলায় হবে ? অথনা ছান্নছান্রী৷ নিজ দক্ষণতা অনুযায়ী ইংরেজী বা বাংলায় উত্তর প্রদান করবেন, 
গাঠন যাঁদও মাভৃভানায় হয়। প্রথমটি একেবাণেই আসম্ভন শুধূমান্র একাঁটি ভাষায় 
শিক্ষাদান করেই বতরগানে পাঠা সমাপ্ত হয় না, ছাত্রদের 1নজ দায়িত্বে পরীম্মণা দিভে 
হয়। সুতরাং দ্বিভাযায় শিক্ষাদানের কথা চিন্ভা করাও বাতৃলতা। বিকল্প মতটি 
গ্রহণযোগ্য এবং মনে হয় এই এবাট মাই পন্থায় এই বিতকেরি এবং অত্যন্ত গভীর সমস্যার 
নিষ্পান্ত হতে পারে। কিছাঁদন পূর্বে রাঁচী বিশ্বাবদ্যালয়ে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়ে- 

ছিল, কিন্তু এর মধ্যে ছিল আহিন্দী ভাবীদের প্রীতি অবিচার, উত্তরদানও হিন্দীতে করা বাধ্যতা- 
মূলক করেছিলেন, অসন্তোষটা তখনই ধূমায়িত হলো, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দীর যে অধিকার 

সেই বলপ্রয়োগই এখানে করা হয়েছে, কিন্ত শধুমার যদি ইংরাজীতে উত্তরদানের স্বাধীনতা 



১৫০ সমকাল 

দেওয়া হতো তবে আন্দোলন উঠতো না! আমাদের বাংলা দেশের অবাঙালীদের প্রাতি দরদী 
যাঁরা তাঁরা চিন্তিত, ইংরেজীতে উত্তর লেখার স্বাধীনতা থাকলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হবেন। যে 
বিশ্বাবিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে জীবনের করম্ষেত্রে, “বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করবে সেই আগুলিক 
ভাষা থাকবে চির অজ্ঞত! সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যেমন অবমাননাজনক, 'ডিগ্ররধারীর 
পক্ষেও তেমনি লঙ্জাকর। পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবণতা দু-তিনি ভাষা 
শেখার দিকে, তিনি ভুলে যান সবাই শ্রীনেহের নন। দিল্লীর উপরতলার শিক্ষিতদের মধ্যে 
কয়জন মদ্রদেশী বা পাঞ্জাববাসী বাংলা ভাষা জানেন? এমন কি শ্রীনেহের নিজেই জানেন না 
ত'র 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা । 

সকলেই চিন্তাগ্রস্ত সর্বভারতায় কর্মক্ষেত্রের জন্য, কিন্তু কোথায় কর্মক্ষেত্র হবে তা যখন 
অজ্ঞাত তখন আগে থেকেই ভাষা নিয়ে এত ভাবনা কেন ? একাঁট নূতন জায়গায় যখন যাবেন পেটের 
দায়ে ( অর্থাৎ চাকুরী রক্ষার জন্য) তাকে সেখানকার ভাষা শিখতেই হবে. সরকারণ চাকুরীর ক্ষেত্রে 
তো বাংলা দেশের লোককে ২৪ ঘন্টার নোটিশে রাজস্থানেও বদলি করা হয়, সর্বভারতীয় ভাষার 
অভাবে হয়ত ঠিক ২৪ ঘন্টা পরেই কমর্েত্রে নৈপ্ণ্য প্রদর্শন করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর 
শিক্ষার ভান্ডারটি তো থাকলো িখ'ত, মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও কর্মদক্ষতা আনতে পারে শিক্ষাই 
শুধু! তাছাড়া শুধু চাকরী নয়, শুধু চিন্তাশীলতা নয়- মানুষের একটা সামাজিক জীবন 
আছে, সেই সমাজ জাবনকে লালন ও পুস্ট করার জন্য গারো থেকে গাড়োয়াল পর্যন্ত যেখানেই 
যাও ঠিক সেই স্থানীয় ভাষাঁটিই অপারহার্য হয়ে ওঠে। 

ভারতীয় সংঁবধানে স্বীকৃত £১1810-1170191 শ্রেণীট সর্বাপেক্ষা অবহেলিত, স্থান আছে, 
সম্মান নেই। পৃথিবী পৃচ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেই যে ভাষার সঙ্গে তাদের পারিচয় তা ইংরেজী । 
অন্য সব বিষয়ের সঙ্গে এই শ্রেণনীটির জন্য চিন্তা করলেও ইংরেজী শিক্ষার স্তর থেকে একেবারে 
উচ্ছেদ সাধন অন্যায়, সেজন্যই মনে হয় মাতৃভাষায় [শিক্ষাদানের পাশাপাশ ইংরাজশ থাকুক, 
ইংরাজী টার্ম থাকুক, থাক ইংরেজীতে লেখবার স্বাধীনতা । 

ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে কোন একটি ভাষাকে বিশেষ মূল্য না দিয়ে নিজ নিজ 
মাতৃভাষাকেই যথার্থ মর্যাদা দিলে অধুনা যে 'জাতীয় সংহতির" ধূয়া উঠেছে তা সম্ভবপর । 

উনিশ শতকের সূচনায় আয়ল্াণ্ডে 80910] 9০0০1 খুলে আইরিশ ভাষাকে শিক্ষা 
দানের ক্ষেত্র থেকে বিলযপ্ত করে, ফলে “মানাঁসক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশ- 
ভাষী ছেলেরা বৃদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া আর বাহর হইল পঙ্গ্মন 
এবং জ্ঞানের প্রাতি বিতৃষ্া লইয়া।” (শিক্ষা £ পঃ ২৯৯ রবীন্দ্ররচনাবলণ ১২) 

আমাদের দেশে এই তোভাপাখি তৈরীর আয়োজন চলছে । সেই স্বর্ণ পিঞ্জরের হশরক- 
বলয় ছি'ড়ে ফেলার জন্য দেশবাসী যখন উন্মুখ তখন আবার স্মরণ কার শিক্ষারতণ রবান্দ্রনাথের 
শিক্ষা আন্দোলনের ভাষণ। 

“বাল্যকাল হইতেই ইংরেজীভাষা শিক্ষা দেওগ়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক রূপে 
অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলা শিক্ষা ইংরোজ শিক্ষার সাহায্য কারবে। ইতিহাস, ভূগোল, 
অগক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষা শিক্ষা রূপে শিখাইলে 
ভাষারূপে ইংরেজি শাখবার সময় আঁধক পাওয়া যায়; বুঝিয়া পাঁড়বার এবং অভ্যাস করিয়া 
[লাঁখবার অনেক অবসর পাওয়া যায়।” (গ্রন্থ পাঁরচয় £ রবীন্দ্র রচনাবলী ১২) 



সংজ্কতি সংবাদ 

গোপাল ঘোষ 

বেশ কিছু দিন পরে বিদগ্ধ শিল্পী গোপাল ঘোষের একক চিন্প্রদর্শনী এবারের মরশমে দেখা 

গেল। শিল্পী গোপাল ঘোষ তাঁর অনবদ্য চিন্রসম্ভারে রসিকজনকে যথেষ্ট আনন্দ 'দিয়েছেন। 
নিসর্গ দৃশ্য বর্ণনায় শিল্পীর আন্তরিকতা সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। বর্ণের মেখলায় তাঁর স্জ্ট 
চন্র এক বিমুগ্ধ রূপকজ্পনায় দর্শকজনকে আমন্ত্রণ জানায়। তাঁর এবারের ছাবতেও সেই অদ্ভূত 
বর্ণের সমন্বয় সব ছবিতে না হলেও অল্প কিছ ছবিতে প্রাতভাত হয়েছে । ছবির সংখ্যা কম 
হলে আরও ভাল হতো, তাতে করে বিষয়বস্তুর একঘেয়েমশীর হাত থেকে দর্শকরা রেহাই পেতেন। 
১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ পর্যত সময়কাল গোপাল ঘোষের চিন্র-সৃণ্ঠিতে এক বাঁশম্ট অধ্যায়। 
এই সময়ের মধ্যে গোপাল ঘোষ তাঁর অনবদ্য চিত্র-সৃঁষ্টতৈে ভারত ?শল্প-কলায় রোমান্টিক দৃশ্য- 
বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত এশবর্য সংযোজত করেছেন। এর পরবর্তী অধ্যায়ে শিল্পীর ক্লান্ত মনের 
ছাপ ছবিতে পারস্ফূুট। কি এক বেদনার সংঘাত ত'র ছবিতে অদ্ভূত মানাঁসকতা প্রাতফলন 
করেছে। শিল্পীর আপাত নিখোঁজ মনকে ধরবার জন্যে বর্তমানের প্রদর্শনীটি শিল্পীর একটি 
প্রস্তাব বহন করে এনেছে। আধাঁনক বিলাস শিল্প 'চন্তার মধ্যে শিল্পী গোপাল ঘোষ 
নিঃসন্দেহে শাল্তশালী, কিন্তু রোমাণ্টিকধ্নঁ আধুনিকতা, চিন্রে কি পাঁরপ্রোক্ষিতে শিল্পীর 
সংবেদনশীলতাকে পূর্ণমান্রায় প্রতিফলিত করবে তার অন্চন্তা তার অন্বেষণ বর্তমানের ছবি- 
গাঁলর প্রাণবস্তু। বিগত কয়েক বংসরের গোপাল ঘোষ এবং বর্তমান বংসরের গোপাল ঘোষ 
এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্তমানে শিল্পী কিছ; কিছ; কাজে প্রকাতিধার্মতার পারিচয় 
দিয়েছেন আবার কিছু কাজে তাঁর মনন-ধমাঁ কাব্যিক-মনের বিশ্লেষণ বর্তমান। এই প্রদর্শনীর 
মূল সুর অণ্বেষণ। এই অশ্বেষণের পথে শিল্পী-প্রকীতি এবং মন এই দুয়ের এক সমন্বয়সাধনে 
তৎপর। 

স;নয়ন দেব 
ঠাকুরবাড়ী বাংলা দেশের অনেক শিল্পী-সাহাত্যিকের জন্মদাতা । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠাকুর বাড়ণর 
অবদান সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ওখান থেকেই শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের 
উদ্ভব। বতমানে শিলপক্ষেত্রে যে আধাঁনকতার আন্দোলন গড়ে উঠছে তার প্রথম বিকাশ ঠাকুর 
পারবারেই। এই পারবারেই সুনয়নী দেবীর জন্ম। জন্মকাল থেকেই ছবি, গান, সাহত্য, 
এরই মধ্যে শিশ্কাল থেকে যৌবনকালের কোমল সময়টুকু কেটেছে । ছোটবেলায় দাদাদের ছাঁব 
আঁকা দেখে ছবি আঁকাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সংনয়নী' দেবী । তারপর সেই নেশা যত দিন গেছে 
তত পাকা হয়েছে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা ফিকে হয়ে যায়নি। নিভৃতে-চার দেওয়ালের মধ্যে 
ছবির প্রাণপ্রাতষ্ঠায় তাঁর দিন কেটেছে। বড় হয়েছেন, খেলাধূলো করেছেন, বিয়ে হয়েছে, ছেলে 
সংসার, সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি, তার মধ্যেও চলেছে ছাঁবি আঁকার এঁকান্তিক সাধনা। আমৃত্যু ছাব 
আঁকার এই প্রয়াস দূর্লভ। ভারতবর্ষে মাহলা 1শল্পীদের মধ্যে তিনি যে অগ্রগাঁতর অবতারণা 
করোছিলেন বাংলাদেশ অনেকাঁদন পর্যন্ত তাঁর সেই অগ্রগামী চিন্তাকে স্বীকৃতি দেয়ান, আজ 
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এতাদিন পরে তাঁর মৃত্যুরপর শিল্পীর এই স্বীকীতিতে আনন্দ পাচ্ছ সাঁত্য, তবে তার থেকে বেদ- 
নাই বেশী । অর্বাচীন সমালোচনার দণ্ডাঘাতে তাঁর শিল্প জ্ঞানকে আমরা মর্যাদা দেই নি, আজ 
সেই অমাঁজত বোধকে বিনাশ করাতে আমরা সমধিক আনান্দত হয়েছি। একক সাধনায় তাঁন 
যে দুললভ শিল্পী সত্বার আধকারিণী হয়োছলেন তা বর্তমান কালের অনেক বিশ্বখ্যাত শিল্পীর 
পাশে অনায়াসে তাঁকে প্রাতচ্ঠিত করতে পারে। যামিনীবাব্ বাংলাদেশে আধুনিক চিন্রান্দোলনের 
ক্ষেত্রে সুনয়নী দেবীর পটচিন্রের রেখা আর স্পেস কজ্পনার উত্তর সাধক। 

কিন্তু সুনয়নীদেবী পট থেকে তাঁর চিত্রের মূল সুর অন্বেষণ করলেও অদ্ভুত 'বিচন্র 
অনুভূতির সংলাপ ত'র চিনত্রসৃন্টিতে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে । শান্ত চিত্তে, স্নিগ্ধ প্রদীপের আলোতে 
প্রেমের নির্জন মুহূর্ত কল্পনা তাঁর ছবিকে এক অপরূপ রূপমাধূর্যে আঁভাষন্ত করে। এই রূপ 
কল্পনা একান্ত ভাবে আমার। জনকোলাহলের বাইরে যেখানে আমার মন অসাম বেদনার আবর্ত' 
থেকে মুস্ত হয়ে চণ্চল পক্ষ বিষ্তারে উৎসারিত হয়েছে সেই আনন্দের মুহৃতগুলির অনূভাতি 
আমাদের ভেতরের সহজ মানুষাঁটকে নাড়া দেবে। আকাদেমী সূনয়নী দেবর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
করে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। অবনীন্দ্রফুগে গগন্দ্রেনাথ যেমন এক বিস্ময়কর সংযোজন, তেমাঁন 
সুনয়নীদেবীর সহজ শান্ত শিল্পকলা আর এক এ*বয৭ময় সমাহত চিত্তের প্রশান্তিভে আভাঁযন্ত। 

কোলকাতা, বোম্বে, দিল্লী 
এই মরশুমে কোলকাতাতে বোম্বে, দিল্লীর শিল্পীরা এসে আসর জমিয়েছিলেন। সে আসরে 
কোলকাতার শিল্পীরাও তাঁদের যথাসাধ্য পারবেশন করেছেন। ভারতথখ্যাত বোম্বে দিল্লীর শিল্পীরা 
মহান কিছ; চিত্র চিন্তাতে আমাদের আভযিন্ত করতে পারেন নি। তেমনি কোলকাতার অনেক 
তরুণ শিল্পী সোঁদক থেকে যথেষ্ট অগ্রগামী চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। হুসেন, কুলকার্ণ, 
গুজরাল, তারা সবাই বোম্বে দিল্লীর খ্যাতমান শিল্পী । একমান্র হুসেন ছাড়া আর সকলেই 
রীতিপ্রকৃতি বদলাচ্ছেন-আরও হয়তো বদলাবেন। হুসেন ভারতীয় কথাট ব্যবহার করছেন। 
তাঁর ছাবর চাঁহদা আছে বিদেশ বাজারে । সেখানে তিনি ভারতয়ত্ব পারবেশন করে চলেছেন 
মান্ট 'মিন্ট রাগ রাগিনীর ছাবতে, কিংবা তথাকাঁথত ভারতীয় জীবন যাত্রার ছবি একে । এই 
ধরণের স্বল্প গভীর চিন্তার অনুধন তাঁর ছাবতে আপাতরম্যতার পরিচয় দিলেও তাতে করে 
আধ্ঁনক জীবন যল্রণার অনেক কিছ? বন্তব্য অকথিত, থেকে যাচ্ছে। আংশিক আর্থিক সাফল্য 
ণশজপীর জবনে নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু আর্থক সাফল্যই শিল্পীর 1শজ্পজ্ঞানকে প্রাতম্ঠিত করেনা । 
সেখানে শিল্পীর অনুধ্যানই 'বিচার্য। এখানে একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বোম্বে, দিল্লীর 
1শল্পীদের টেকানক্যাল জ্ঞানের অবতারণা লক্ষণীয় কিন্তু সেই জ্ঞানের অন্তরালে যে নন্দনতত্বগত 
আবেদন দর্শকমনকে নাড়া দেবে সেই আবেদন সেখানে শৃন্য। ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তের 
শিল্পীদের অন্বেষণ যে পথ ধরে এগুচ্ছে তাকে সর্বদা মেনে না নিলেও একথা বলতে বাধা নেই 
যে নিশ্চেন্টতা অপেক্ষা অন্বেষণ শ্রেয়। বিগত দশবছরের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে বাংলা- 
দেশে শিল্পীরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খুব বেশশ সফলকাম না হতে পারলেও শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম- 
প্রান্ত অপেক্ষা অনেকাংশে নৃতন চিন্তাধারা প্রবর্তনে তৎপর হয়েছেন। বর্তমানে আর্ক সফ- 
লতা নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রধানদের পৃজ্পোষকতায়, সেই পোষকতা বোম্বে, দিল্লী 
অনুক্ষণই পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই পোষকতা থেকে বাঙ্গলাদেশ যে কোন কারণেই হোক বণ্টিত। 
এই অবস্থায় অজ্পবিত্ত সমাজের মধ্যে শিল্পীদের অবাধ প্রসারণ ঘটাতে পারলে সেখানে বিগ্লব 
এনে দেবে। অল্পমূল্যে চিন্ন বিরুয় আন্দোলন সফল করতে পারলে আমরাও বাংলাদেশের 
শিল্পীরা বিদেশী বণিক কিংবা স্বদেশী বণিক উভয় শ্রেণীর মাধ্যমে জীবন ধারণের গ্লানি থেকে 
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মত্ত পাব। শিল্প চিন্তা যখন আমাদের এই সমাজকে প্রাতিফলিত করছে, তখন এই সমাজের 
অধিবাসীরাই আমাদের ছবির ক্রেতা। অনেক সংখ্যাহীন ক্রেতার মধ্যে আমরা নিজেদের ছবিকে 
প্রীতিষ্ঠত করাতে পারলে শিল্প আন্দোলনকে সার্থক রূপদান করা যাবে। একথা সর্বদাই 
স্বীকার্য যে বাভন্ন শিল্প আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে সামাজিক পটভূমির অবস্থাই নেশী 
দায়ী। এই সামাঁজক অবস্থায় যখন শিল্পী নিজেকেও অল্পাবত্ত সমাজবাসীদের সঙ্গে মাঁলয়ে 
নিতে পারছে তাদের সুখ দুঃখ বেদনাকে আপনার বলে ভাবতে পারছে, সেখানে অক্পসংখ্যক উচ্চ- 
বত্তদের পোষকতায় কিছ? আর্ক স্বচ্ছলতা আসতে পারে আর তাতে িজীব বুদ্ধিগত 
জাঁটল টেকনিক্যাল দিকগীলই, ক্ষীয়মান শিল্প চিন্তায় নিঃশৌষত হবে। কিন্তু এখানে এই 
অগাঁণত উজ্জল সম্ভাবনার পটভূমিতে শিল্পীরা সজীব চিন্তায় সমাজের বেদনা সংঘাতের মধ্যে 
সার্থক সমকালীন চিন্তার স্ফূরণ ঘটাবে। জনসমাজের মধ্যে আপন মানাঁসকতাকে প্রাতিঙ্ঠিত 
করাতে পারলে চিন্তা ও জীবিকা উভয়ই সম্মানজনক ভাবে বাঁচতে পারে। 

চন প্রদর্শনী 
এীপ্রল মাসের শেষের দিকে "প্রন্টস আর্ট গ্যালারীতে শ্রীযুন্ত নাখল বিশ্বাসের আঁকা ছাঁবর 
প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীয্ত বি*বাসের একক চিত্র প্রদর্শনী এর আগেও কলকাতার অন্যান্য জায়- 
গায় হয়ে গেছে। মাত্র পনের খানা ছাবির এই প্রদর্শনী সুধীমহলে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি 
করেছে। 

এই শিল্পা প্রধানত আশাবাদী। বাংলা দেশের শিজ্পীমহলে ইদানীং প্রচুর কাজ হচ্ছে। 
অনেকগুলি একক ও গোম্ঠীগত চিত্র প্রদর্শনী ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। নূতন নূতন টেকানিকের 
মাধ্যমে চিত্রীশল্পের অনেক পরীক্ষা চলছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পীরা ক্রমশঃ নিরস বস্তু- 
তান্লিকতার দিকে ঝ:কে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া টেকনিকের দৌরাত্ম্য শিজ্পীর বন্তব্যকে 
প্রায় কোণঠাসা করে এনেছে । নাখল বাবুর অজ্কনশৈলী এই পর্যায়ভুক্ত নয়। 

শিল্পকলার সম্ঠ্ প্রকাশের তাগিদে কৌশল বা টেকানকের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই 
কিন্ত কলাকে আঁতিক্রম করলে শিল্প, কৌশল সার হয়ে পড়ে। তখন সেই টেকনিক ভেদ করে 
ছবির রসগ্রহণ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আধুনিক চিন্রশজ্প এই টেকনিক এবং ইজমের 
আওতায় ক্লমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সমালোচকদের কয়েকটি ইজম ঘাঁটত বাঁধাবলির জোগান 
দিচ্ছে। বিশেষ দুঃখের কথা যে এই সমস্ত ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করার ফলে আধুনিক চিন্র- 
শিল্পের প্রাতি দর্শকরা কিছন্টা বিরূপ হয়ে পড়ছেন। যে দর্শকব্ন্দ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন 
তাঁর আঁধকাংশই এই ইজমের ফ্যাশনে হাবুডুবু খাচ্ছেন। 

নিখিল বাবুর আঁকা ছাঁবর কোনটিই উৎকট “ইজমের” আওতায় পড়েনা । আন্তাঁরকতার 
সঙ্গে আঁকা নিখিলবাবুর ছবিগুির মধ্যে কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত টেকনিকের ছাপ পড়েছে যার 
জন্য তাঁর ছাঁবগুলি বুঝতে কোনও ইজম মাকাঁ অতসাঁ কাঁচের প্রয়োজন হয়না, সাদা চোখেই 
যথেন্ট। 

বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশেষ কোনও পক্ষপাতত্ত দেখা না দিলেও 'নাখল বাবুর ছবিগ্ল 
মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। জড় পদার্থ বলে তার স্থূল পরিচয় দিতে নিখিল বাব; প্রস্তুত 
নন তাই তার গা ছবিটিতে পার্থিব প্রাণ সঞ্টার হয়েছে। গীর্জাঁট এক কথায় 'বগাঁলিত কর্- 
ণার প্রাতচ্ছাব। রেখার বাঁলষ্ঠতা আর বিষয় বস্তুর উপস্থাপনে যে আন্তরিকতা ছাঁবাঁটর মধ্যে 
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ফুটে উঠেছে রঙের প্রলেপে তাঁর নিগনড স্বরূপাঁটি আশ্চর্যরূপে প্রকট। এই ধরণের আর 
একটি ছবি,_আবছা আলোয় ভাঙ্গা মান্দরের সৈশড় আর প্রাচীন বট গাছের বিস্ততি-নাম 
ত্টাড। মহান অথচ ন*বর পৃথবীর এক একাঁট নিভৃত কোন বাংলাদেশের অনেক গ্রামের প্রাচীন 
এঁতিহ্য বহন করছে,_এই ধরণের রিন্তুতার মধ্যে গাছের ফাঁক দিয়ে পড়া আলোট.কুই প্রাণের 
সাড়া। ছবির মধ্যে এই আলো ইতিহাসের অনেক নিভৃত গুহা আলোকিত করেছে। রঙ ও 
ছাঁরর ফলা দিয়ে কাজ জড়ের মধ্যে প্রাণসণ্টার করছে। 

রারি, চন্দ্রালোক ও বিকাল এই তিনটি ছাঁব 'নীখলবাবূর পুরাতন ছবি “গোধ্ল"র সম- 

তুল্য। এই তিনখানি ছবিতে রঙের ব্যবহার অতুলনীয় হয়েছে। রঙের কাজে 'নাখল বাবু কোনও 
ক্পনার অবকাশ রাখেন নি। রাত্রের অন্ধকারেরও যে একটা নিজস্ব আলো আছে, চাঁদের আলো 
যে প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির ওপর প্রীতিফলিত আলো নয়, প্রকৃতির নিজস্ব রঙের রূপান্তরিত বিকাশ; 
সন্ধ্যায়, বৃক্ষচূড়ার স্বর্ণ চয়নকারী আলোই যে একমান্্র আলো নয়, বনানীর 'িতরকার যে নিজদ্ব 
বৈকালিক রঙ আছে এই সত্যানুভূতি 'নাঁখল বাবুর প্রত্যয় হয়েছে। তার প্রমাণ রঙের একক 
ব্যবহার ও তুলির বালষ্ঠ প্রলেপ। 

নাখলবাবু রেখার মধ্যে গাঁতি এনেছেন কয়েকাঁট স্কেচের মাধ্যমে। এরমধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ছবি হল কয়েকাট ঘোড়ার মুখের কম্পোজিশন। নাম “ট্টর্ম হর্সেস।" এছাড়া 
বাইসনের স্কেচটিও উললেখযোগ্য। “ফরেম্ট" স্কেচটির মধ্যে দিয়ে হাঝুলশর সেই 178(010 
81190011001) 810 019%5 এর ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। 

কয়েকাট ছবি এর মধ্যে মানবিকতার পারিচয় সম্পাঁকতি। যিশু খ.ত্টের রেজারেকশন সংক্রান্ত 
ছাবাটর মেজাজ থাকলেও বর্ণপ্রলেপ কিছুটা চাপা এছাড়া দু একাঁট সাধারণ পর্যায়ের ছাবও 
প্রদর্শিত হয়েছে। আগের প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখার পর এই ছবিগুলি দেখলে শিল্পীর 
উন্নতির মান বেশ পরিস্কার বোঝা ঘায়। শিল্পী যে বন্তব্য উপস্থাপনে অনেক বাঁলষ্ঠ ও স্পষ্ট 
হয়েছেন সে কথা বলাই বাহূল্য। 

প্রাতিমা মিন্ত 



সমালোচনা 

কখনো মেঘ || প্রেমেন্দ্র মত্র। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড: পাবালাশং প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা । 
মূল্য চার টাকা। | 

“কখনো মেঘ” প্রেমেন্দ্রে মিত্রের সাম্প্রীতকতম কাব্গ্রল্থ। কিছুকাল পূর্বে “হরিণ চিতা 'চিল”, 
কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে নতুন সুরের আবির্ভাব প্রত্যাসন্ন মনে হয়োছল, বর্তমান গ্রন্থটি তার এক 

আপাত লঘ অথচ পাঁরবার্তিত মানসের একতান। এঁকতান শব্দটি আমরা ব্যবহার করলাম এই 
জন্যে যে সমগ্র কাব্যগ্রল্থাট একাটমান্র সুর বা বন্তব্যের মৌল উচ্চারণ না হয়ে সামীগ্রক ভাবে এক 
অখন্ড চেতনার আলোয় উদ্ভাঁসত হয়ে উঠেছে। আজকের উত্তর চাল্লশ বা উত্তর পণ্টাশের 
আঁধকাংশই যখন সাফল্যের রোদ্রালোকে নিশ্চিন্ত, পুনরাবৃত্তিতে আত্মমগ্ন ও তৃপ্ত দোখ, তখন 
রবীন্দ্রোত্তর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাবর কণ্ঠে “মেঘের” উচ্চারণ আমাদের সম্রদ্ধ মনযোগ আকষ-ণ 
করে। সমগ্র গ্রন্থাটতে “মেঘ” শব্দটি বহুবার বহ- বিভন্ন ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করে- 
ছেন। যাঁদও গ্রল্থের নাম অনুসারী, “কখন মেঘ” নামে কোন কবিতা বর্তমান গ্রল্থে নেই। অর্থাৎ 
সহজেই অনুমেয় যে কৃবতাবলণর সামীগ্রকতা ও আন্তরধর্মের মূল দোলাচলাটকে তিনি গ্রন্থাঁটর 
নামকরণের মধ্যেই বিধৃত রাখতে চেয়েছেন। 

সমগ্র গ্রন্থাটিতে আটান্রিশাট রচনা আছে, কাঁবতাগ্দালি প্রায় আধকাংশই হাল্কা ছন্দে 
1তর্যক ভঙ্গীতে লিখিত। অথচ হাল্কাছন্দের ছড়ানো শলথ ভাব এতে নেই। আছে সংযত ও 

কাঁবর প্রথাসিদ্ধ দার্শানক বক্ষার একাগ্র অন্বেষণ। যেখানে জাঁবনবোধের সঙ্গে জীবনবেদের, 
দিবধার সঙ্জে বৈদণ্ধের এবং সর্বোপার সৃন্টর সঙ্গে সিদ্ধান্তের এক অদ্বৈত অন্বয় তান 
ঘটাতে চেয়েছেন।. গ্রল্থাটর প্রতিটি কবিতায় রয়েছে তার স্বাক্ষর। কয়েকটি উদ্ধৃতি দলে তা 
আরো স্পম্ট হবে। যেমন, 

“সারাঁদন কথার জনতা 
অস্ব্ছ আবিল ঘার্ণ গ্লানির জঞ্জাল রেখে যায়। 

তারপর কখনো কখনো 
ধ্যান গাঢ় 

বৈখানের নীল নাঁরবতা” 
অন্যকাবতায়: 

“সব কথা স্তথ্ধ হলে 
দোঁখ এক পাঁবন্র যন্ত্রণা 
সৃষ্টমূল থেকে তরাঁঞ্গত:..*.. & 

ণকংবা জীবনকে তার আঁবামশ্র সময়ের দ্বন্দেৰ ক্ষতাবক্ষত দেখে বলেন 
“জীবন ত' কত বার 

কত সাধে খেলাঘর পাতে । 
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তারপর হেরে গিয়ে সময়ের হাতে 
বদ্মাতর গলিতে হারায়।” 
কিদ্তু তব্দ; 
“*.,,**এত ঘুম ঠেলে 
প্রাচীন মাত সেই ধান 

কেন আজো চায় পাঠোদ্ধার? 
আনে 'কি সংকেত কোনো 
ঘোচাবে যা সময়ের 
ফিরে ফিরে এ রূঢ় ধিক্কার।” 

আজ এই আণবিক চীংকারের যুগে প্রকীতিও। সময়ের ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতার মধ্যেও কবিতার 
প্রাণের সজীব তার্ণ্য বজায় রাখতে পেরেছেন বলেই হয়তো সময়ের র্ঢ়্ ধিক্কার তাকে বিচলিত 
করে না। সময়ের প্রাতিটি নতুন লক্ষণ; তাতক্ষণিক সমস্যাজালে পরিবর্তিত জীবনবোধকে তিনি 
তার আশ্চর্য মানস এধ্বর্ষে স্পর্শ করতে এখনো পারেন বলেই হয়তো এখনো তিনি ফুরিয়ে 
যান নি। এই সদা চণ্চল অতৃপ্ত জাঁবনজিজ্ঞাসা জাঁবনের প্রতিস্তরে তাকে রচনার প্রেরণা যুগি- 
য়েছে। পূর্ববর্তী কাবাগ্রন্থগুলির সর্বত্র তার পরিচয় ছড়ানো। কণ্ঠস্বর কখন কোমল, কখনো 

প্রায় চীংকারের তীব্রতায়, আবার কখনো ধ্যানমগন আত্মসন্ধানের 'স্থরতায় পাঁরবার্তত ও পাঁর- 
মাজত হয়েছে, কিন্তু জীবনের প্রতি দাশশনক দূম্টি ও মানবপ্রেমই সে কন্ঠস্বরের প্রধান ধ্যান 
এ সত্যটুকু যে কোন সচেতন পাঠকেরই বুঝতে অসূবিধা হয়না। একদা যে কবি লিখেছিলেন 
“পালাতে পালাতে কতদ্র ?” সে কাঁবই যখন লেখেন, 

"তারপর রাত 'শেষ হবার আগে 
একাঁট 'িভশক আশা হয়তো চোখ মেলবে। 

প্রথম কান্নার ছলে তার প্রচণ্ড ঘোষণাই হবে 
আগামী সূযোদয়ের ইস্তাহার।” 

তখন বুঝতে কণ্ট হয়না, কবির পূরবোন্ত পলায়নবাদ শুধু জীবনকে দূর থেকে তার আনন্দ- 
বিষাদ, কুংীসত কমনীয়তার বৈপরাত্যে ভাল করে চেনবার ও চেনাবার জন্যই তার এই কাব্য- 

প্রস্থান। যাঁদও 
“একঘেয়ে ঘোরানো সড়তে 
হয়তো উঠছে সবই। কিন্তু সেটা 'সিপড় কিনা তাই 
ঝাপসা চোখে কে বলবে? পাক খাওয়া প্যাচালো প্রীতশীত 
সুরু আর শেষ যাঁদ গোঁজামিলে দিয়ে থাকে জুড়ে।” 

তব অন্বেষার সোপানে ম্বানুষের আরোহণ শেষ হয়না। 
তাই আবারও বলতে পারেন ; 

“এতো বড় রঙ্গ যাদু 
এতো বড় রঙ্গ 
নিজেই আগুণ জেবলে আবার 
নিজেই হই পতঙ্গা। 
ওপর তলায় আসর মেলা 

চলছে সতরণ% খেলা। 
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ঘ*ট কিন্তু নীচের তলায় 
যা পড়ে তার বাহ! 

পাঁরশেষে গ্রল্থাটর অঙ্গসোকর্ষের সবিশেষ প্রশংসা করেও বলতে হয়; কবিতা প্রথমত ও 
প্রধানত হদয়ধর্মের অন্তর্গত। বাইরে রোদ্রে রাখলেও হাঁরকখণ্ড তার আপন উজ্জবলতায় 

ঝলসে ওঠে। তাকে অত্যধিক প্রচ্ছদ বৈচিন্্রে ও অঙ্গসজ্জার প্রসাধনে আবৃত না করলেই বোধহয় 
বর্তমান প্রকাশক ভাল করতেন। 

লমরেল্দ্র সেনগ।ষ্ 

সাগর-আকাশ ॥ আনলকুমার ভট্টাচার্য। ডি. এম. লাইরেরী। কাঁলকাতা £ দুই টাকা। 

“সাগর-আকাশ” বইখানি পড়ে আমি তৃপ্তি পেয়োছি। সাম্প্রতিক কালের বাংলা কবিতা আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই 0১১০/:৪/ হয়ে উঠছে। দরর্বোধ্য শব্দমযোজনা, খণগ্রস্ত চিন্রক্প ও জীবনাবমূখ উৎকট 
আত্মকৌন্দ্রকতা কাঁবতার পরমায়; কাঁময়ে আনছে। আঁনলবাবূর কাঁবতার বইখানিতে উত্ত লক্ষণ- 
গ্ালর সন্ধান না পেয়ে আ*বন্ত হলাম। আজকার নিরা*্বাস বা না-বিশ্বাসের যূগে তান একাট 
সোন্দর্য-পপাস্দ মনকে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। একে ৫5০115' বলে বিদ্রুপ 
করে লাভ নেই। মন থেকে যেদিন সোন্দর্যের পিপাসা, আকাশের স্বপ্ন, সমুদ্রের নাল মূছে 
যাবে, সোঁদন কী থাকবে? অনিলকুমারের এই কাব্যপ্রন্থের কবিতাগদলির নাম পড়লেই (যেমন, 
দ্টি কালো চোখ, 'প্রজাপাতি মন 'রূপবতাঁ' শনশিগন্ধা' 'মেঘকন্যা') তাঁর রূপম্গ্ধ রোমাণ্টিক 
মনের পরিচয় মেলে। তাঁর মন বিচিত্র-সুন্দর পৃথিবীকে ভালোবাসে, 'দুটি কালো চোখ-ভরা 
তারার বিস্ময় অনুভব করে, তাঁর কাছে সহজেই 'অগণন স্বপ্নের কলি গান হয়ে সুর হয়ে' 
বেজে ওঠে। 

অনিলকুমার রোমাঁণ্টক মনোভাবের সেই 'দিকাটকেই গ্রহণ করেছেন যেখানে প্রাত্যাহকতা থেকে, 
দৈনন্দিন কক্শিতা থেকে মন বিদায় নিয়ে সুদূরের অভিসারা হয়। তাই তান বার বার উচ্চারণ 
করেন £ তখনো হৃদয়-কাঁব 

আকাশে পাখির ডানা নীল নাল রঙ ছ“য়ে ছ*ুয়ে 
এ-ঘাটে স্বপন খেয়া ও-ঘাটের শেষে 
উড়ে চলে অন্ধকার বিদিশার দেশে॥ | নিশানা | 

কিংবা | | 
'জিজ্ঞাসারে ঠেলে দাও | 

কোথায় কোথায় ? 
এবারে শুধাও 

ক্ষুধা-ক্ষুব্ধ মাত্তকারে ছেড়ে এসো নীলান্তে উধাও। [আছি] 
আকাশের নাঁল ও সাগরের নীল দুই-ই আমাদের কাছে সীমাহীন স্বস্নের আধার। আনিলকুমার 
তাদেরই আশ্রয় করেছেন আপন কাঁব-চিন্তের সহজাত প্রবণতাবশে। তবে শুধু 'উদাসী উধাও 
পাঁখ-রূপে আকাশ-ীবহারেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়নি। যে-নারী মাটির পৃথিবীতে আঁতি সচ্ছন্দ 



১৫৮ সমকালীন [জৈন্ঠ 

গতিতে কবির চারপাশে ঘোরে-ফেরে সেই প্রত্যহজাঁড়ত নারীকেই তানি বলেছেন ঃ 
আকাশ পিপাসা নিয়ে মেঘ পানে চাওয়া 
'ঝাঁরাঝার জলধারা তোমাতেই পাওয়া॥ [ নাঁশগন্ধা ] 

“নাশগন্ধা'র অপূর্ব সুরাভি আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে। বইখানি পড়ে আমার ভালো লেগেছে। 
্রচ্ছদটিও বেশ সুন্দর। 

দেবপদ টাচ 

রবীন্দ্রনাথ £ মনন ও শিল্প ॥ স্ধার চকুবতশী সম্পাঁদত। প্রকাশক, দ;লালচন্দ্র সাধুখা 
মগরা, হূগলাী। অচলায়তন প্রকাশনী । দাম-পাঁচ টাকা। 

বৈশাখ ১৩৬৮ সালে রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে অনেক সঙ্গীতানজ্ঠান, নাটক ও নত্যানজ্ঠান 
আমরা উপভোগ করোছ সেই তুলনায় রবান্দ্রশিল্পালোচনা যে অনেক কম হয়েছে তার প্রমাণের 
জন্য কোনও পরিসংখ্যান উপস্থিত করবার প্রয়োজন বোধ কারি দরকার হবে না। সূতরাং ষে 
কয়খানি আলোচনার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির গ্র্ত্ব অনেক এবং প্রকাশকদের দায়িত্বও 
এঁদক দিয়ে কম নয়। এই গুরুদায়িত্ব পালনে প্রকাশক অবশ্য সমান কর্তব্যবোধ দেখানাঁন। 
কোন কোন বই যেমন স্বনামধন্য সাহত্যিকদের লেখা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বাজারে কাটাতির 
উপর নজর রেখে, কোনটা বা বালষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী ও বিষয় বস্তু উপস্থাপনার বৈচিত্রের প্রাত 
সুবিচার করেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এমনই কয়েকটি রবীন্দ্র-শল্প-শাখার স্ব্পালোচিত 
বিষয়গ্যালকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। লেখকগোম্ঠীর সকলেই প্রখ্যাত না হলেও অখ্যাত 
নন। বিশ্লেষণগ্থীলর দৃণ্টিভজ্গী ও প্রকাশভঙ্গী রবীন্দ্রমননের উত্তরসূরীদের পক্ষে যথোপযাত্ত 
হয়েছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বা রবীন্দ্রনাথের মননে আপনাকে বিলীন না করে রবীন্ড্র- 
শিল্পের ক্লমবিকাশের উত্তরাধিকার মোটামুটি তাঁদের হাতেই এখানে রবীন্দ্র-শিল্পালোচনার ভার 
ন্যস্ত। 

সবশদদ্ধ পনেরটি প্রবন্ধ নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থখানির মধ্যে প্রয়োগ শিল্প প্রসঙ্গে ৩টি প্রবন্ধ 
এখানে আহরিত হয়েছে। প্রয়োগ শিল্পালোচনা বস্তৃতঃ 06110105181 না হলে বন্তব্য সঠিক 

বোধগম্য করা কাঠন। সেখানে হয় অব্য্তকে বন্তব্যের কোঠায় ফেলতে গিয়ে সাহত্য সৃষ্টির 
তাঁগদ এসে পড়ে নয়ত কিছুটা ধোঁয়াটে ভাবালুতার সৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্খ ঘোষের 
“নাটকে গান_রবী ন্দ্রনাথের নাটক”; “রবান্দ্-সংগীতের রূপকথা” শ্রীরাজ্যেবর মির ও শ্রীসূধীর 
চক্রবতাঁর “আধ্যানক নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ” এই তিনাট প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত, 
নৃত্য বা নাট্য আলোচনা নিতান্তই প্রয়োগনির্ভর। ' সূতরাং প্রয়োজনার উৎকর্ষ ভেদে প্রয়োগ- 
শিল্পের সিদ্ধি। আলোচনার মাধ্যমে সাফল্যের নাগাল পাওয়া বিশেষ শস্ত কাজ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতি 
স্বরলিপিতে বাঁধা হলেও লয় ও গায়ন রাত শিল্পীনিভ'র। নৃত্য বা নাটা প্রয়োগ একান্তই 
ব্যন্তকেন্দ্রি। 

এরই কারণে বোধকারি “নাটকে গান” প্রবন্ধে থাঁম্ মিউজিক বা 'লারকের পরিবেশ প্রসঙ্গে 
রবান্দ্-সঞ্গীতের ব্যবহার সম্বন্ধে যতটা আলোচিত হয়েছে বা গ্রীক কোরাসের তুলনায় রবান্- 
সঙ্গীতের যে ব্যাখ্যা উত্থাপন করা হয়েছে সঙ্গীতের মাধ্যমে অভিনয়ের অংশটুকু ততটা আলোচিত 
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হয়ান। রবীন্দ্র-নাটকে হিমির গান বা জয়াঁসংহের গানের সাফল্য যে কতটা সার্থক অভিনেতার 

উপর ভর করে সেটুকু না দেখতে' পারলে বা চপ হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলে রবীন্দ্র- 

নাটকে গান “পাঁরহার্য অলগ্করণ” বলে মনে করা িছুই আশ্চর্য নয়। রবীন্দ্রনাটক যেখানে 

ধলরিকাল সেখানেও সঙ্গীত যোগান দিয়েছে ভাবের সংঘাত। অক্ষয়ের গান চরিত্রের সংঘাতকে 

ফুটিয়ে তুলেছে; প্রয়োগ সমস্যার চাঁহদা মেটাতে বোধকার নয়। তেমনি ধনঞ্জয়ের গান চারন্রকেই 
ফুটিয়েছে, সংঘাতের যোগান দিয়েছেও বটে অথচ দুই ক্ষেত্রেই আঁভনয়ের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট । 

আসল কথা, সাধারণ নাট্যাঁভিনয় রবীন্দ্র-সঙ্গণত পাঁরবেশনকালে ঠিল্পন, আঁভনয়ের দিকটা প্রায়ই 
ভুলে যায় তার দৃষ্টি পড়ে থাকে স্বরালাঁপর দিকে সুতরাং গান-সম্বলিত রবীন্দ্র-নাটকের এই 
দুদশশা। 

প্রয়োগ শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্ঞে শ্রীসুধীর টক্রবতর্ঁও এই অসুবিধায় পড়েছেন। একথা 
সত্য যে ভারতীয় র্লাসকাল নৃত্যকলায় সঙ্ঞাতের প্রভাব অল্প, ছন্দ ও দেহভাঙ্গমার প্রভাব 
আধক। কন্তু কেবলমান্র এই কারণেই রবখন্দ্র-নত্যনাট্যে নৃত্য তার স্বমর্যাদায় প্রাতিষ্ঠিত নয় 
বলা বা সেখানে নৃত্যের চেয়েও সঙ্গীতের প্রাধান্য বেশী দেখা অসঙ্গত নয়াক?£ নৃত্য-নাটয 
একাধারে নৃত্য এবং নাট্য সুতরাং নাট্যের মর্যাদা ভাষায় সূপ্রাতষ্ঠত করতে হবে বই কি? নত্য- 
নাট্য যেখানে “ট্যাবলো” সেখানে নত্য আভনায়ক। অন্যথায় গান তার আপন মাঁহমা কিছ:টা 
বহন করবেই। আমাদের মনে হয় শ্রীচক্রবতও গানের প্রাধান্য ভাষার পারপ্রোক্ষতে এখানে বিচার 
করেছেন, সুর, তাল ও লয়ের পারিপ্রোক্ষিতে নয়। বোধকাঁর সেই জন্যই 1তাঁন নত্য-নাট্যগ্ীল 
পাঠ করে কাব্য পাঠের আনন্দ পান। এখানে আমরাও তার সঙ্গে একমত। কিন্তু নৃত্যরূপের 
অসঙ্গাঁত যখন আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের মাহমাকে ছাঁপয়ে যায় তখন আমরা শ্রীচক্রবতঁর 
সঙ্গে একমত হতে পার না। প্রসঙ্গক্রমে শ্যামা নৃত্য-নাট্যে “আমার জনীবনপান্র উচ্ছলিয়া” গানাঁট 
আমরা উল্লেখ করছি। সধারবাবয যথার্থই উত্তীয়ের চাঁরন্র চিন্রণ প্রসঙ্গে গানখানির উল্লেখ 
করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গানখান নাটকীয় সংঘাত পাঁরবেশনেও যথেম্ট সাহায্য করেছে এ কথা 
গীতিকাব্য হিসাবে পাঠ করলে বা গান করলেও পারস্ফুট হয়। অথচ আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই এই 
গানাটর নৃত্যরূপ দেখে হতাশ হতে হয়েছে। নৃত্যের তাঁগদে লয় দ্রুত হতে দ্রুততর করার ফলে 
উত্তীয়ের বালকসুলভ চাপল্যই ফুটে ওঠে বেশী, আত্মদানের তৃপ্তি খুব কম ক্ষেত্রেই নৃত্যের 
মাধ্যমে ফুটতে দেখাছ। এই ধরণের প্রয়োগ দর্শকের চোখে বিভ্রান্তির সৃন্ট করে সে কথা 
বলাই বাহল্য। 

সুধঁরবাব্ যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে রবান্দ্রনৃত্যে কোনও 'বিশিন্ট আঙ্গিক নেই। 
সুতরাং এই প্রসঙ্গে নৃত্য-নাট্যের নৃত্যাংশের উপর কোনও ডীন্তই যথাযথ হতে পারে না। নত্য- 
রূপের প্রয়োগ, শিল্পীর কর্তব্য বিশেষ। সেখানে যেমন কোনও নিদেশ মানা শিজ্পীর কাছে 
বন্ধন অন্য দকে সংবাদ পেশছানোর তাগিদে শিলপীকেও তৎপর হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের 

নৃত্যনাট্যও এই নিয়মের উদ্রধধে নয়। মোটামুটিভাবে এই তত্তমেনে নিয়ে সুধারবাবু নৃত্যনাট্যে 
সঙ্গত প্রয়োগের অংশটুকু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। গানগ্ীলর ভাব পর্যালোচনা ও নাট্য- 
যোজনায় সার্থকতা দেখিয়ে প্রবন্ধাট বিশেষ সুখপাঠ্য হয়েছে। 

রাজ্যে*বরবাবূর প্রবন্ধ “রবীন্দ্র-সঙ্গটতে রৃপকক্প” কিন্তু প্রয়োগ বৈচিন্রকে উপেক্ষা 
করোনি। রবান্দর-সঞ্গীতের প্রধান বৌশষ্ট্য যে গঠন পাঁরপাট্যে ও সুর প্রসাধনের নৈপুণ্যে, সে কথা 
বলতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের “সঙ্গীতের মুক্তি” প্রবন্ধের প্রাতধাঁন করেছেন অনেক জায়গায় । 
ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে পত্রালাপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে" গানাটর 



১৬০ সমকালীন [জৈ 

কাঁব্যক আবেদন ফোটানোর বন্তব্যট্কুও দেখলুম স্বীকার করে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ১৩। 
সালের “উত্তরসূরাঁর” তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় "লেখা শ্রীযুস্ত মিত্রেরই একটি প্রবন্ধের কথা ম 

গড়ে গেল। শ্রীযুক্ত মিত্রের যে সমস্ত যুক্তি তখন রবীন্দ্রনাথের “সঙ্গীতের মাস্তি” প্রবন্ধের বন্তবা 
খণ্ডিত করোছল এখন সেগন্লিকেই তান খণ্ডন করেছেন। 

প্রব্ধ গুচ্ছের মধ্যে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবতাঁর লেখা “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতি 
প্রব্ধাট আমাদের ভাল লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে বসে সাধারণতঃ গুণবাচক বিশে 
গুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়। লেখক কিন্তু প্রথমেই বলেছেন যে "রাজনীতি ছিল 
দ্বিতীয় চিন্তা”। দেশপ্রোমক রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পরিচয়গুলি আলোচনা করেও মু্তিকা 
রবীন্দ্রনাথকে লেখক স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর মানুষের মযান্ত আকাঙ্খার চিন্তার ভে 
[দয়ে। 

এ ছাড়া, শ্রীদেবীপদ ভট্রাচার্ষের লেখা রবীন্দ্র-সাহত্যে ধর্মবোধ ও শিশনচত্ত, শ্রীসৃশ 
চক্রবর্তীর লেখা রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা" ও শ্রীক্ষযারাম দাসের লেখা 'বৈয়াকরণ রবীন্দ্র 
পাঠ করে আমরা বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। শ্রীসুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের 1 
শিল্প ধারা" আমাদের ভাল লাগোন। তাঁর অনূপ্রাস সম্বলিত ভাষা আলোচনার বিষয়ব্ং 
অনুকূল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের িন্রকলার বৈশিষ্ট সম্পর্কে তাঁর টীন্ত,_“আক্প 
অপ্রচলিতের নৃতনত্ব” “প্রচণ্ড অগ্ন্ংপাতের অভাবনীয়তা” “অপ্রত্যাশিত আকাঁম্মকতা” 
“অপ্রচলিত, অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে দেখা" ইত্যাদর পৌনপীনক বিব্তি রবীন্দর-চন্রকৎ 
একটি দিককে অহেতুক প্রাধান্য দিয়েছে। 

বইখানির সঙ্কলন মোটামুটি সার্থক হয়েছে। জ্যাকেটসহ প্রচ্ছদপট সুরূচির পরিচয় দে 
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সমকালীন ॥ জৈো্ঠ ১৩৬৯ 

রবীন্দ্র-চর্চা বাঙ্গালীর জীবনচ্চা, রবীন্দ্রনাথকে জানা আমাদের নিজেদের জানা। 
সেই জানার উৎসাহে রবান্দ-প্রাতিভার নানা দিক নিয়ে আমাদের আলোচনা । সেই 

আলোচনার প্রত্যক্ষ ফল কয়েকটি অমল গ্রল্থ। 

ধাঁরানন্দ ঠাকুর ১২০০ ক্ষযাদরাম দাস ১০:০০ ৃ 
রবীন্দ্র সাঁহত্যে পদাবলণীর স্থান রারীদ্দ্রিকী 
বিমানাবহারী মজুমদার ৬:০০ ধীরানন্দ ঠাকুর ৫:00 

রবশন্দরনাথের রূপেকনাট্য বম্বভারতণ ও শান্তানকেতন ঈ 

শান্তিকুমার দাশগনপ্ত (যন্স্থ) প্রভাতকৃ্মার মুখোপাধ্যায় (যন্রুস্থ) | 

রবীন্দ্র আঁভধান (১ খণ্ড) রবীন্দ্র আঁভধান (২য় খণ্ড) | 

সোমেন্দ্রনাথ বসদ ৬০০ সোমেন্দ্রনাথ বসু ৬০০ 

১নং শতকর ঘোষ লেন ॥ কাঁলকাতা ৬ 
শক 

আস শালা পি পা পপ পাপ সপ ৯ পোস্ট প শাশপিস্পিশ তি ক জপ্পপ্পিসীপিশাশি শত তা িশিশি সি শি শিপপ শিপ লা শা অত রি পিউ 

ৃ 

বকন্যাপ্ড প্রাইভেট লিমিটেড 

ূ 
০০ ভা ০০ সাপ শি এ পপ 

মামকীন্ণীন 
প্রবন্ধ-মাসিকপান্রক: 

সমকালীন" প্রতি বাংলা মাসের "দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। 
বৈশাখ থেকে বর্ধারম্ভ। প্রীত সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ধক ছয় টাকা। পত্রের 
উত্তরের জন্য উপযন্ত ডাক টিকিট বা 'রিগ্লাই-কার্ড পাঠাবেন। 

'সমকালানেপ্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক গষ্ঠায় 
স্পন্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটাকট দেওয়া লেফাফা থাকলে 
অমনোনাঁত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিদ্ান সংক্রান্ত প্রবন্ধ 
বাঞ্থনীয়। গঞ্প ও কবিতা পাঠাবেন না-“সমকালান' প্রবন্ধ-পান্তিকা। 

'সমকালানে'র গ্রল্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রাঁসক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ- 
বিজ্ঞান ও লাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রল্ধের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। 
দ্ধানি করে পস্তক প্রোরিতবা। 

লমকালীন | ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কালকাতা-১৩ 

এই ঠিকানায় বাবতাঁয় চিঠিপন্ন প্রোরতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫ 

পপ পপ পা | পিল পিপিপি 



+1 

পিস এলন্ন্এয়ন্দ 

ক্ষতিগ্রস্ত বা হারানো মালের খেসারগ মেটাত্তে প্রতি বছয় 
রেলওয়ের কোর্টি কোটি টাকা বেরিয়ে যায়। আপনার 
সামান্ট যত্ধে জাতীয় অর্থের এই বিরাট অপচয়, প্রায় 
সম্পূর্ণতাবেই বন্ধ ছতে পারে। টি 

পাকাপোক্ত ভাবে পেরেক লাগান । 
$ বাইরের আঘাত সহ করতে পারে এমন জিন্িহ 

প)]াকিং এর কাজে ববহার করুন। 

$ একটি বা দু'টি পরিচয় পত্র এবং লেবেলের একটু 
নকল বাল্সের ভেতরে রাখুন। 

ট পুরনে! মার্ক! তুলে ফেলুন। 
$ পাকা ফালিতে পরিষ্কার ও ম্পষ্ট কারে ঠিকান! 

লিধুন। 
$ নির্ভুলভাবে মার্কা দিন। 

1 €$ কি ধরনেয় মাল তা” লিখে দিন। 

পুর্ব রেলওয়ে 

সতত 

কহ 
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যে ট্রেনে আপনি চলেছেম শিকল টানার ফলে গুঁধু যে সেটি 
আটকে গেল তাই নয়, আরে! বছ ট্রেমও বিলম্ধিত ছয়ে গেল। 

হাসপাতালে মরণাপর কোন বন্ধুর প্রাণরক্ষার জগ্চে ওষুধ নিয়ে হয়ত চলেছে কেউ । একটু 
দেয়ীর জনে 'হয়ত আরেকজনের চাকরীর সুযোগ নষ্ট হল। আবার অস্ট আরেকজন হয়ত 
পযীক্ষাকেন্ত্ে ঢুকতেই গেলেন না. বা কর্মস্থানে যেতে অত্যন্ত দেরী করে ফেললেন। 

অযথ! শিকল টানলে আপনার, বন্ধুবান্ধবের, প্রতিবেশীর সকলের অন্থুবিধা। 

 একয়ার বিশেষ প্রয়োক্ধনেই একে ব্যবহার করুন 

দক্ষিণ পুর্ব রেতওয়ে 



দশম বর্ ॥ আষাঢ় ১৩৬৯. 



১) উইক্লী ওয়েনটবেঞ্গাল-_সমসামায়ক ঘটনাবলী সম্পাঁকতি সংবাদ- 
পন্ন। বার্ষক ৬. টাকা। যান্মাঁসক ৩. টাকা। 
টাকা। 

২। কথাবাতাঁ-_বাংলা সাপ্তাহক। বার্ধক ৩. টাকা, যাল্মাষক ১:৫০ 
৩। বসান্ধরা বাংলা মাসিক পন্। বার্ধক ২ টাকা। 
৪1 প্রামক বার্ভা-হিন্দি পাঁক্ষক পান্রকা। বার্ষক ১:৫০ টাকা; 
যাল্মাসিক *৭৫ নঃ পয়সা। 

&। পশ্চিমবাংলা নেপালী ভাষার সাপ্তাহক সংবাদপন্র। বার্ধক ৩. 
টাকা; ষাল্মাসক ১'৫০। 

৬। মগরেবখ বংগাল-_সচিত্র উদ্দ পাঁক্ষক পা্কা। বার্ধক ৩. টাকা; 
যাল্মাসিক ১'৫০ টাকা। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য __ 

ক। চাঁদা আগ্রম দেয় 

খ। বিব্রয়ার্থ ভারতের 

সর্বত্র এজেন্ট চাই; 

গ। ভি. 'িি ডাকে 

পান্রকা পাঠানো হয় 
না। 

অন্গ্রহপূর্বক 

রাইটার্স বিল্ডিং 
কাঁলকাতা 

এই ঠিকানায় 
প্রচার আধকতণার 

নিকট লিখুন 



সমকালশীন ॥ আযাঢ় ১৩৬৯ 

ও ফুসফুসের আনাচে-কানাচে 

লুকিয়ে রয়েছে-_ আপনাকে 

কষ্টদায়ক কাশিতে ভোগাচ্ছে। 

নাসানল” কফ দিরাপ আপনার ্লৈম্মিক বিললির প্রদাহ 

এবং গলার কষ্ট দুর করবে। অনর্থক কাশিতে ভুগবেন 

না-__-আজই একশিশি “াসানল” কিনুন । 

অনেক ডাক্তারই প্টাসানল? খেতে বলেন কারণ রি 

এতে আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি কাগির 
উপশম হয়। 

£৩)॥ ৩716 76॥ 
কফ সিরাপ 

সার্ট জ্যাণড হারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড 
১৮২, লোয়ার সাকু'লার রোড, কলিকাতা পি স -পোিনািরী 



সমকালীন ॥ আাঢ় ১৩৬৯ 

আহারের পার 
দিনে হবার. 

গ্ৰ পন 

চামচ মৃতসজীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাঁ ্রাক্ষারিষ্ (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা- কারি ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, বাস প্রভতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 

বলকারক টনিক। ছু'টি গবধ একত্র এ 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার উর 

স্বাস্থ্য ও কর্ণশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 

” 

৪৯ পর কত তে চে 

২. 

কলিকাতা কেন্্র ডাঃ নরেশ চঙ্গ | / 
উীঘেং, এম-বি, বি-এস, আছুর্কোদ- রা ৮ আচার্য, ৩৬, ৪১01 28 

০ র 

"মাধনা ওকধালা » লোহা 
মি অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চত্র ঘোষ, এম-এ,। ক টিআমুর্বেদশানী, এফ,সি ঃএ্রসঃ (লগুন ) এম,সি,এস, (আমেরিকা ), ভাগলপুর কলেজের রসারণ শাহের ভৃতপূর্ব' অধ্যাপক। রোড, 



সারারাত পাস 1৫6৪ রা রি রি গিরি ক 
৮ 

০০০০০০০মপগগ 
ও ও শতক 

£ টি উ মর্গ 
116 ৮৪5580৮5006 

00717800181 0০০017653 15 

11090 রাও 

906 ৮0১6 

8667 : 

বা 091ধা81 ৭684 01£ 00. 0. 
08005 ৩ 60881 ও দাখসি)। ও 06011 ৬118087 

ঠমকালাঁন ॥ আষাঢ় ১৩৬১ 

উভয় বাংলার বন্ত্রনিয্নে 

বিজয়-ঘজয়ন্তীঘাহীা 

ন্মান্িনী চ্মিলহ্ন্ 

হিলন্সিভেত্ভ, 

স্বাপিত_-১৯০৮ 

১নং মিল কুষিয়া (পূর্ব বাংলা) 

২নং মিল (বলঘরিয়া (পঙ্চিম বাংলা) 

ম্যানেজিং এজেণ্টস £ 

চক্রবর্তী সঙ্গ এও কোং 

২২, ক্যানিং স্রীট, কলিকাত।। 



বমকালশীন ॥ আষাঢ় ১৩৬৯ 

এই সকল গরম্ছর বিরাধী গুধার এক সমস গ্রস্তত 
নিবে কালি শুকায় না, | 
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়। 

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু 
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে। 

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না; 
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে। 

ও ৬ ৬ অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই 
হুলেখ৷ আজ সবোৌচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অজ্ন করেছে * * রো 

৮ স্চালেখা। ওস্সান্কতন ছিন৪ কলিকাতা ৪ দিলী ৪ বোষে ৪ মাদ্রাজ 

রবীন্দ্র-চর্চা বাঙ্গালীর জাবনচর্চা, রবীন্দ্রনাথকে জানা 'আমাদের নিজেদের জানা। 

আলোচনার প্রত্যক্ষ ফল কয়েকটি অমূল্য গ্রল্থ। 

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকৰিতা রবীন্দ্র প্রাতভার পাঁরচয় 
ধাঁরানন্দ ঠাকুর ১২:০০ ক্ষাদরাম দাস ১০০০ 

রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবল'র স্থান রাবীন্দ্রিকী 
বিমানবিহারী মজুমদার ৬০০ ধীরানন্দ ঠাকুর ৫*০০ 

রবনদ্দুনাথের রূপকনাট্য বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন 

শান্তিকুমার দাশগ্নপ্ত (ন্রস্থ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (যল্রস্থ) 
রবান্দ্র অভিধান (১ম খণ্ড) রবান্দ্র আঁভধান (২য় খণ্ড) 
সোমেল্দ্রনাথ বস; ৬০০ সোমেন্দ্রনাথ বস; ৬০০ 

পপ. সপ উন 

ৰূকল্যাপ্ড প্রাইভেট লিমিটেড 

১নং শঙ্কর ঘোষ লেন ॥ কলিকাতা ৬ 

এত উনি পা 





কালান ॥ আবাড় ১৩৬৯ 
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দশম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা 

সূচীপত্র 

বাণ্রীণ্ড রাসেলের দষ্টতে বিশ্বশান্তি ॥ আময়কুমার মজুমদার ১৭১ 

হোরেস হেম্যান উইলসন ॥ গোরাঙাগোপাল সেনগস্ত ১৭৯ 

অনুল্নত অর্থনীতির উৎস সন্ধানে ॥ প্রিয়তোষ মৈল্লেয় ১৮৬ 

দখঃখবাদী দার্শীনক সোপেন হাউআ্যর ॥ হারপদ ঘোষাল ১৯৩ 

রবীন্দ্র রচনায় চার্-সৃচী ॥ তপতণ মৈন্ন ১৯৭ 

বিদেশী সাহিত্য ॥ অজিত দাস ২০৩ 

সংস্কাতি সংবাদ ॥ নাখল বিশবাস ২০৭ 

আর একট. সৌজন্যবোধে ক্ষতি কি? ॥ সোমেন্দ্ুনাথ বস্ ২১০ 

মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা ॥ হিরণ্যাপ্রয় ২১৩ 

প্লট, পাঁরকল্পনা ও প্রকাশ ॥ শান্তি লাহড়ী ২২৪ 

সমালোচনা । মঞ্জলা বসু ২১৭ 

& সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগনপ্ত ॥ 

আনন্দগোপাল সেনগনপ্ত কৃকি মডার্ণ ইপ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মদাদ্ুত ও ২৪ “চৌরঙ্গণ রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 



সমকালীন ॥ আযাঢ় ১ 

সাশ্লা ইউজঞাজদ রি 

সাধন! উবধালয় রোড কলিকাতা” ৪৮ 

অধ্যক্ষ প্রযোগেশচন্র খোষ, এম, এ, 

আমূর্ে শান, এক, সি, এস, (লন) এম, মি, এম/( আ
মেরিকা) 

আাগলপ্র কলেজের রসায়ন শাহের ভূতপূ্ব অধ্যাগক। 

কলিকাত| কেন্্র-- ডাঃ নারেশচন্ত ঘোষ, 
চি টি এ / আজিছ ও 

৪ 4/56 



৪৪৬৩৬৪৬১৬৪৬ ৬৪০৪৪০৪৩৬৬১ ৪৬০৬৬ 

ডা সি 4 ঞ ও ক 5. ৪৪ 

বাট্রাও রাসেলের দৃষ্ঠিত বিশ্বশান্তি 

আঁময়কুমার মজ;মদার 

পৃথিবীর জন্মক্ষণের পর থেকে বহু সহম্ত্র বংসর আঁতিক্রান্ত। স্ৃষ্টর উষবাকাল থেকে সত্রপাত 
হয়েছে বিভিন্ন যুগের । হিন্দু পুরাণ মতে যে সব যুগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সংগে মিল 
নেই এতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক যুগবর্ণনার। সাহিত্যিক, এীতিহাসিক, বিজ্ঞানী সবাই নিজেদের 
দৃম্টিভংগী অনুসারে এই সংদীর্ঘ অতঈতকে চিহিত করে গেছেন বাভল্ন পন্থায়। রচিত হয়েছে 
স্বতন্ন যুগ পরিচ্ছেদ ক্লমপর্যায়ে। পূর্বসৃরীদের ধারা অনুসরণ করে বংশ শতকের এই অধ্যায়কে 
অর্থাং যে কালে আমরা বিচরণ করাছি, তাকে পারমাণাবক যুগ বলে আভহিত করলে ন্যায়সংগত 
হবে বলেই ধারণা । কাল পাঁরমাপনের ফিতার দৈর্ঘ্য বাড়ালে আমরা সহজেই ১৯৪২-১৯৪৫ 
সালের অতাঁত দিনে ফরে যেতে পারি। এ কথা অনফ্বীকার্য যে বিগত মহাযুদ্ধের স্থায়ীত্বকাল 
আরো সুদীর্ঘ হতে পারতো কিন্তু তার অবসান ঘাঁটয়েছে যে সব ঘটনাবলী তার মধ্যে অন্যতম 
পারমাণাঁবক বোমার আঘাতে নাগাসাকি ও হিরোসমার আকস্মিক পতন। সেই হেতু এ সময় 
থেকে পারমাণবিক যুগের প্রারম্ভ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যদিও পরমাণুর শান্ত নিয়ে 
গবেষণা সুরু হয় 'উনাঁবংশ শতক থেকে। ১৯৪২ সাল থেকে পাঁথবা 'হংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠে- 
ছিল এবং তারই ওরস থেকে নিপাঁতিত হলো দানব-শশ_ পারমাণবিক অস্ত। মহাীরাবণ-পূত্ 
আঁহরাবণের মত শৈশবেই যে ভয়ঞ্কর। এই শিশু লালিত হলো ক্ষমতামদমত্ত মানুষের 
স্নেহচ্ছায়ায়। আজ সেই শিশু বলবন্ত। যৌবনপ্রাপ্ত। বিভীষিকা সৃন্টিকারী। ধবংসললা 
দিয়ে যার সুর তার পাঁরণাঁত পৈশাচিক হবে এ কথা বলা বাহুল্য। মানুষের শৃভবৃদ্ধি ও 
অপব্দদ্ধির সন্ধিস্থলে বিরাজ করছে আজকের পাথবাঁ। পরমাণুর অত্যাশ্চ্য শান্তর কল্যাণকর 
প্রয়োগ পৃথিবীর চেহারা সন্দরতর করতে পারে, তাও অজানা নয় ক্ষমতালিপ্স্ মান্ষদের। 

কাঁথত আছে প্রাত মানুষের অন্তরে আছে সৌন্দর্যবোধ। তবে ব্যান্তভেদে তা 'বাভন্ন এবং 
সৌন্দর্যানুভাঁতির সংগেই অঞ্গাঞ্গিভাবে বর্তমান আনন্দবোধের সত্তবা। কাহিনী আছে যে জর্মন- 
দেরই তৈরা করা দশ পারমাণাঁবক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল জাপানের বুকে। যারা নিক্ষেপ 



১৭২ সমকালণন [ আষাঢ় 

করোছিল এ মারাত্মক অস্ত্র তারা যে আনন্দবোধ করোছিল তাতে অনেকেরই সন্দেহ নেই। কালক্রমে 

এই অস্ত্রের উদ্ভাবন হলো রাশিয়াতেও। বৃটেন ও ফ্রান্সের নামও স্ব্প উল্লেখযোগ্য। রাশয়া 
ও আমোরকা-এই দুই শান্তশালী দেশ ক্রমাগত পারমাণাঁবক অস্ত পরাক্ষা করে পৃথিবীতে 

তেজাক্ষয় যুগের সৃষ্টি করলো। পৃথিবীর মানুষের আয়দু স্বাস্থ্য-এক কথায় সমগ্র জীবনের 

পারাঁধকে হস্বতর করে আনার পৈশাচিক পদ্ধাততে যখন আনন্দবোধ করছে এই দুই 'শাবিরের 

কর্মকর্তার দল, এমান এক নিদার্ণ পাঁরস্থাততে বিশবশান্তির কামনায় অগ্রসর হলেন এক 

বিদগ্ধ, প্রবীণ আচার্য । 
ইতিহাস বলে যূগে যুগে বিশ্বের গভীর সংকটাবর্তের প্রাক্কালে আত্মপ্রকাশ করেন 

চিন্তাশীল মনীষীরা। তাঁদের জীবন দর্শনের মূল বন্তব্য উপস্থাপিত হয় বিশ্বের দরবারে। 
ধনজের স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের প্রতি মমত্বহীন হয়ে তাঁরা আত্মনিয়োগ করে দশের স্বার্থে । প্রাত 
দেশে, প্রাত যুগে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। দেশের সংকীর্ণতার সীমা ছাড়িয়ে ও কালের প্রাচীর 
ডাঁঙয়ে তাঁরা সর্বজনীন। এ কথা সত্য যে এই শ্রেণীর মানুষেরা রাষ্ট্রনেতা হবার সৌভাগ্য থেকে 
বাণ্চিত, তাঁদের শান্তি কামনার সদিচ্ছা ক্ষমতাপ্রয়াসীদের কাছে উপহাসিত ও উপোক্ষিত। তথা- 
কাঁথত দেশনেতাদের কুলকোম্ঠী ও আঁতরাঞ্জত কর্মসাধনার সদম্ভ ইতিহাস বর্ণনার বিরতিক্ষণেও 
কখনো বঘোষিত হয় না এদের অক্লান্ত প্রচেম্টার কথা । উপরন্তু স্বীয় সরকারের গ্লানিকর 
ও মানবাবরোধাী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে সত্যভাষণে রাস্ট্ররোষের অনলে কারারুদ্ধ হতে হয়, এমনাক 
জীবন্মৃত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গণনা করতে হয় এই সব শান্তিকামী মানুষদের য'দের কণ্ঠ 
থেকে উচ্চারত হয় “শন্বল্তু বিশ্বে অমৃতস্যপাত্রাঃ...”, যাঁরা মনে করেন সমগ্র পৃথবীর মানুষ 
অমৃতের সন্তান এবং প্রাতাঁট মানুষেরই বেচে থাকবার আঁধকার সমভাবে বিদ্যমান। 

উনবিংশ শতকের তৃতীয়াংশে এমনি এক মনীষীর আবির্ভাব ঘটে ইংলন্ডে। তানি লর্ড 
বাঁট্রান্ড রাসেল। ইংলশ্ডের আভজাত মহলের অন্যতম তিনি। এ পাঁরচয় একমান্র নয় তা বলা 

বাহুল্য। তান কেবলমান্র প্রখ্যাত দার্শনিক নন, বিজ্ঞানীও। পাণ্ডিত্যের জগতে তাঁর কার্তি 
কালোত্তর; তানি সেখানে মহায়ান, অম্লান জ্যোতি্কস্বরূপ কিন্তু এতেই তৃপ্ত নন এই 
উননবাঁত বর্ষের পাঁলতকেশ, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দার্শনিক। পারমাণাবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের দাবীতে 
তানি সাক্রয় আন্দোলনের কঠোর ভূমিতে অবতরণ করলেন দার্শীনকের স্ব্নসৌধ থেকে- বৃটিশ 
আইন ভংগ করতে এগিয়ে এলেন রাসেল দম্পতাঁ অন্যান্য জনদরদদের সংগে নিয়ে। মানবতা- 
বিরোধী রাজনোতিক আইন কারারদ্ধ করলো তাঁদের। এ ঘটনা সাম্প্রাতক কালের। 

এই চরম অবস্থার পূর্বে অনেককাল ধরে চলোছিল শান্তির প্রচেন্টা। আইনস্টাইনের 
জীবদ্দশাতেই তাঁকে সামনে রেখে অধ্যাপক রাসেল পাঁথবীর কল্যাণকামী বিজ্ঞানীদের নিয়ে বহু 
জনসভা করেছেন। যোগদানকারণ প্রাতাট বিজ্ঞানীর কণ্ঠে উচ্চরবে নান্দিত হয়েছিল পারমাণাবক 
সমরসজ্জা, এর বিষময় পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক্ উপলাব্ধি করাতে সচেষ্ট হয়ে- 
ছিলেন তাঁরা। কিন্তু জনতা শোনেন। কতিপয় সংবাদপন্ন ও অন্পসংখ্যক রাজনৈতিক 
দূরদুষ্টা ও মানবাহতৈষা এর যাথার্থয হূদয়ংগম করতে পেরেছিলেন। অবশেষে এল ১১৫৭ সাল। 
মানি বিমান তার দেশের নবাবিজ্কৃত হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে উড়ে গেল অনেক দূর, ঘটালো 
বিস্ফোরণ । এই সময়তেই চৈতন্য হলো বিশ্বের সাধারণ মানুষের । বৃটেনে, জর্মনীতে এবং 

অন্যান্য দেশে রব উঠলো এই সর্বনাশা অস্ত পরাঁক্ষা স্তব্ধ হোক। সত্য্রম্টা রাসেলের আবেদন- 
নবেদনকে যাঁরা বৃদ্ধের অলাক বিলাপ বলে উপহাস করোছলেন, তাঁদেরই আর্তনাদে প্রকম্পিত 
হতে লাগলো ইথর-তরংগ। টোঁলাভসনে, পন্র-পান্নকায়, জনসভায় সরবে আলোচিত হতে থাকলো 
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মানব সমাজের শোচনীয় পরিণাঁতর কথা। 
অবশেষে ১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে লন্ডনের শনউ স্টেটসম্যান' পান্রিকায় 

দার্শনিক রাসেল এক খোলা চিঠি লিখলেন আইজেনহাওয়ার এবং ক্লুশ্চেভের উদ্দেশ্যে। এ কথা 
সকলেই স্বীকার করেছেন যে এই দুই দেশের কর্ণধারেরা একমত হতে পারলেই বিশ্বে শান্তি 
সম্ভব, নতুবা-_। 

রাসেলের লিখিত এই পন্ন এক এঁতিহাঁসক দলিল। এই দুই শান্তশালী দেশের নায়কদের 
কাছে আবেদন জানিয়ে তান বললেন যে, বিশ্বের বর্তমান পাঁরাঁস্থাতিতে আপনাদের মত চিন্তাশীল 
এবং বিচক্ষণ ব্যান্তদের পক্ষে এই গুরুতর বিষয়ে একমত হওয়া একান্ত বাঞ্থনীয়। আপনাদের 
মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে অনেক বিষয়ে কিন্তু মনে হয় সবচেয়ে জরুরাঁ হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তার 
প্রশ্ন এবং এতে আপনাদের মতের সামঞ্জস্য ঘটবে আশা করা যায়। সাঁবনয়ে লর্ড রাসেল জানালেন 
যে কয়েকাঁট কথা তিনি বলতে সাগ্রহ যাঁদও তা এই দুই দেশের কর্ণধারগণ সম্পূর্ণরূপে জানেন। 

(১) আমাদের বড়ো সমস্যা এই পাঁথবীতে মানুষ বাঁচবে কি করে যাঁদ পূর্ব ও পশ্চিমের 
বিরোধ ক্রমশঃ তীব্রতর হতে থাকে । এ কথা অতীব সত্য যে কালরুমে ক্ষতু্র ক্ষুদ্র রাস্ট্রসমূহও। 
পারমাণাবক অস্বের অধিকারী হবে এবং তা কয়েক বছরের মধ্যেই। এর ফলে ধৰংস আনবার্ধ। 
পূর্ব এবং পশ্চিম দুই জগতেরই ক্ষমতামদে অন্ধ সমরনায়কেরা মনে করে থাকেন যে যুদ্ধই শান্ত 
আনয়নে সক্ষম, কারণ এক পক্ষের জয় সুনিশ্চত। এই ধারণা শিশুসলভ তাতে সন্দেহ নেই 
বিশেষভাবে যে যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা উন্নতির সুউচ্চ শিখরে । বর্তমান সময়ে যুদ্ধ 
সুরু হলে কোন বিশেষ পক্ষের জয়বার্তা ঘোঁষত হবে না এ কথা স্বানশ্চিত। যুদ্ধের পারণাঁত 
উভয় দেশেরই সমূল বিনাশ। 

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে, অতীতে যাঁরা স্ব্ন দেখছিলেন 
ি*বজয়ের বাহ্বলে বা নিজ আাদর্শের দ্বারা, তাঁদের সকলেরই কল্পনা শোচনীয়ভাবে বিলীন 
হয়ে গেছে মহাকালের গে । স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ, ফ্রান্সের চতুদ্শ লুই, জর্মনীর 'হিটলার-- 
এ*দের প্রতোকেরই ছিল গগনচুম্বী আশা। এদের পাঁরণাতি সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত আছেন। 
এখন পর্যন্ত দু'জন মনীষীর আদর্শবাদ পৃথবী থেকে বিলঃস্ত হয় নি- তাঁরা হলেন “স্বাধীনতার 
ঘোষণা” বা £ [06019190101] 0 11)061)911061709+ এবং কামউনিম্ট আদর্শবাদ বা 'কমম্ু- 
নন্ট ম্যানেফেন্টো'র রচাঁয়তাদ্বয়। তবে এ কথা স্থির যে এই আদর্শ দুটির কোনটিই বৌদ্ধ, 
খৃশ্চান, মুসলমান আদর্শের মত পৃথিবীকে প্লাবিত করতে পারে নি। অতএব বর্তমান পাঁর- 
স্থিততে একান্ত কাম্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বন্ধ করা। 

(২) যাঁদ র্লমাগত হারে পারমাণাঁবক অস্ত্র পরাঁক্ষাকার্য চলতে থাকে তা'হলে পৃথিবীতে 
সল্মাস রাজ্যের প্রাতিষ্ঞা হবে। একদিন এমন ছিল যে কেবলমাত্র আমেরিকার হাতে এই অস্ত্র 
আছে। কিছ দিনের মধ্যে রাশিয়াও আধিকারী হলো। এর পর বৃটেন, ফ্রান্স। এমন একাঁদন 
আসবে যখন জর্মনী, জাপান, চীন কেউ পেছনে থাকবে না। ক্লমে এই অস্ত্র তৈরীর পদ্ধাত সহজ 
এবং সুলভ হবে_তখন মিশর, ইম্্রায়েল, দক্ষিণ আমোরকা সকলেরই হাতে এই অস্ত এসে যাবে 
এবং প্রত্যেকেই ক্ষমতামদে মন্ত হয়ে বলবে 'আমার কথা শোন, না হয় মর।' এমতবস্থায় রাশিয়া 
ও আমোরকার মধ্যে পারস্পারক আন্তরিক চ্ান্ত না হলে পাঁথবীর ধংস আনবার্ধ। এই দুই 
শীল্তমান রাষ্ট্রের এহেন প্রাতিশ্রাতিতে আবদ্ধ হতে হবে যে তাঁরা নিজেদের পরস্পরকে ছাড়া অন্য 
কোন দেশকে সমরোপকরণ বা আর্ঘক সাহায্য দেবেন না। 

(৩) যতাঁদন না পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের ভীতি অপনোদিত হয়, ততদিন এই শক্তিশালশ 
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রাস্টর্বয়ের আধকাংশ ধন ও মানব-শান্ত নিয়োজত হবে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র উৎপাদনে । রাশিয়া এবং 
আমোরকা উভয় রাষ্ট্র যাঁদ পারস্পারক আক্রমণের অলীক ভীতমুস্ত না হতে পারে তা'হলে এ 
সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এর ফলে দুই দেশের সমরোপকরণ সণ্চিত হতে থাকবে প্রচুর 
পাঁরমাণে, বিঘি্মিত হবে শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য মানাবক প্রচেস্টা। পাঁথবীতে সষ্ট হবে না 
সং-সাহত্য, দর্শন, কলা, শিজ্প- শুধু থাকবে দ্বেষ, হিংসা ও সমরসজ্জা। সূম্টর প্রারম্ভ থেকে 
সূচনা করে কখনো এমন সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়ান সমগ্র মানব-সমাজকে। 

(8) আপনারা উভয়েই অবশ্য আনান্দিত হবেন যাঁদ কোন বিশেষ পন্থায় এই যুদ্ধ-ভীতির 
অবসান ঘটে। মনে হয় আমাদের আঁত প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা যখন তারা গাছে থাকত তখনো 
এই ধরণের ভীত ছিল না। ইতিপূর্বে কখনো তরুণ সম্প্রদায়ের উজ্জবল স্ব*ন নিঃসীম 
হতাশায় নিমগ্ন হয়নি। এর আগে কখনো 'কি এমন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যে সমগ্র মানবজাতি 
অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথে অগ্রসরমান ? মানুষ মরণশীল- এ কথা স্বতহাঁসম্ধঘ। কিন্তু একসংগে 
সমগ্র মানব-সমাজের নিশ্চিহৃতা কি কল্পনাতীত বিভীষিকার সৃম্টি করে নাঃ 

অথচ এই ভয়, আশঙগুকা, হতাশা ও অর্থব্যয়ের কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না 
কারণ এ সবই মানুষের স্বেচ্ছাকৃত। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়েই যাঁদ তদের নিজ নিজ কর্তব্য 
সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবাহত হন, যাঁদ তাঁরা মনে করেন যে সকলের সংগে একন্রে বাঁচতে হবে, 
তাহলে সমস্যার নিষ্পান্ত সম্ভব। তা'বলে কেউ যাঁদ মনে করেন যে এর মধ্যে বিভিন্ন দেশকে 
তাদের নিজস্ব আদর্শকে বাল দিতে হবে তা"হলে ভুল বোঝা হবে। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বল- 
প্রয়োগে কোন দেশের উপর নিজের আদর্শ না চাপানো । 

পন্রের উপসংহারে লর্ড রাসেল কাতরভাবে অনুরোধ জানান 'আপনারা উভয়ে মিলিত 

দূরকরণে ব্রতী হোন। আমার 'স্থর বিশ্বাস, আপনারা যাঁদ তা পারেন তাহলে পাঁথবাতে 
অকাল্পত সুখের দিন আসবে।' 

এই পন্রের জবাব এল ক্লুশ্চেভের কাছ থেকে সব্প্রথম। তান স্বীকার করলেন যে বিশ্ব- 
যুদ্ধ সংঘাঁটত হলে পৃথবী ধ্বংসের মুখে যাবে। তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানালেন 
রাসেলের শুভ প্রচেম্টাকে। এই সংগে সংগে তান ন্যাটো চুক্তির ভ্রুটি দেখালেন এবং সমস্ত দোষ 
ক্যাঁপটালিম্ট দেশের উপর আরোপ করলেন। মুখাঁরত হলেন কাঁমউাঁনজমের গুণগানে। তবে 
[তানি এ কথাও সজোরে বললেন যে সোবিয়েং এবং আমেরিকার নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহাবস্থানের 
সতগূলি নিয়ে খোলাখাঁল আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বললেন সোবিয়েং পারমাণাঁবক 
অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করতে রাজা, তারা প্রস্তুত আমোরকার সংগে আলোচনা চালাতে । কিল্তু মার্কিন 

নেতাদেরও অনুরূপ সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে রাশিয়া বা আমোরকা 
এই দুইটি রাষ্ট্র একমত হলেই বিশ্বশান্তি ত্বরান্বিত হবে না। বৃটেনকেও এগিয়ে আসতে হবে। 
বৃটেনে আমোরিকার সামরিক ঘাঁটি বিপব্জনক তাও 'তাঁন উল্লেখ করলেন। যাইহোক শেষ পরন্তি 
ক্লুশ্চেভ রাসেলকে আভনন্দন জানিয়ে বললেন, “১০৫ 815 00110166617 1151) 01 00196, 

1121) 00 92 (1980 0176 01 076 01061 16290175 101 0) [91650115065 01 16115101) 11 

17051702001721 16179010175), 2110. 001 211 09015 11621) 1)/ 5010 ৮21) 15 10176 21910017712] 

০1217066101 (116 16121010175 1961/661) 006 5০0৮161 [710101) 2170 076 107101060 90065 ০01 

/1761702. 75 10011791159602 01 07656 161800175) 017 07018100291 19515 01 08060] 

00-6515651706 210 12591760001 0176 1101186175 11£06 200 1170015505, ৬০010 1১670170 ৪ 



১৩৬৯] বার্ীপ্ড রাসেলের দৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি ১৭৫ 

001) 1620 10 ৪. £611619] 10117061001 17 016 17661020101781 51002002 (২৮শে ডিসেম্বর, 

১৯৫৭)। 
এর উত্তর দিলেন জন ফন্টার ডালেস আইজেনহাওয়ারের পক্ষ থেকে। ১৯৫৮ সালের 

৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে "নউ জ্টেটস্ম্যান' পান্রকায় তান লিখলেন, “50161 1 ৮15 1150 17 

2 ৮/0110 01 10105, ৮৪ ০0010 10195 10 076 11610000111, 10051707655 1011219,,, ১.১, 

11 15 116069581/ 17001, 25 16 1799 21725 13661. 11606552179, 10 10010 196171000৫5 

0£ 10015100915 10 ঠি0 িটো? 17612010105 71786 07617 (06001005615. 

ডালেস সাহেব বললেন যে নিজ নিজ আদর্শ বিসর্জন না দিয়ে চান্তবদ্ধ হবার যে প্রস্তাব করা 
হয়েছে তা কৌতুকাবহ। কারণ, 17176 07660 01 11) [1716650 ১2165 15 199560 01) 170012] 

19৬" এবং কমিউাঁনজম সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, “[ 1১011650 15 2, 9০৮ %117101) 100 010 ০21 162- 

1150108119 0191165, 01786 006 001717011150 02106501210 01901. 10106 170. ৮10161106”, 

তিনি ফিনল্যান্ড, পূর্বইয়োরোপ, কোরিয়া, হাঙ্গারীতে সোবিয়েতের ভূমিকার কথা বললেন। 
মার্স, লেলিন ও জ্ট্যালনের আদর্শের অজস্র ব্ুটির কথা উল্লেখ করে তিনি 'লিখলেন রাশিয়া 
যুদ্ধের যে আশঙ্কা করে তা অমূলক। আমোরকা কখনোই যুদ্ধ চায় না, তার প্রমাণও তারা 
দিয়েছে বহুবার । রাশিয়ার সাঁদচ্ছার জন্যেই শান্তি আসোন। ডালেস পাৃথবীকে দুশট অংশে 
ভাগ করে বললেন, একটি হচ্ছে “0700+8 111)50010)? এবং অপরাট “ [01085 ০ 
[)81007989%। বলাবাহুল্য ডালেস নিজেকে প্রথমাঁটর রক্ষক বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই 
তাঁর মতে শান্তির সন্ধানে ব্যাপৃত হতে হলে, “1015 1750655219 11/01 81: 15250 11721 [01 01 

(16 9০0৬1651 00717017151 0660 917011101১6 21)011001)00 17 01051 10 2.0116৮6 117০ [০906101 

165001 ৮/10101) 15 50161) 1)% 1,010 10556] 2110. 2]1 00161 1১9০৫-10%1176 [60110 

এর পরে ব্লুশ্চেভ সাহেব কেমন জবাব দেবেন তা সহজেই কল্পনা করা যায়। ন'হাজার 
শব্দসম্বলিত এক 'িলপ পাঠালেন “নউ জ্টেটসম্যান' পান্রকায় প্রকাশার্থে। ডালেসের যুন্তিকে 
খণ্ডন করে তান প্রশ্ন করলেন যে কামিউনিজমের জন্মের বহু পূর্বে ইউরোপে যে সব যুদ্ধ 
হয়েছে (যেমন গোলাপের যুদ্ধ, ক্লুসেডের যুদ্ধ) তার জন্যে দায়ী কেঃ তিনি যান্ত দিয়ে 
দেখালেন যে কমিউীনজমূ তো হিংসার পথে আসেই ন বরং 1061) 01০ 17612)16 1715- 

(017021 13100635 06 ৮/01111-01855 16501 2221050  0801091150 01006019111 

ইদানীংকালে আলাজারয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী উপানিবেশে যে বিপ্লব হচ্ছে তার কারণ কি? 
তিনি ক্ষোভের সংগে বললেন রাশিয়ার প্রাতিটি সাঁদচ্ছাকে সাম্রাজ্যবাদাীরা 'প্রোপাগান্ডা' বলে ধরে 
নিয়েছেন। 

এই বাকৃবিতন্ডার ফল শ্ণ্য। রাসেল শেষ প্রচেম্টা নিলেন। তানি বললেন ধরে নেওয়া 
যাক এই দুই বিবদমান দেশের কোন একটি অসং। কিন্তু সেই দেশাঁট কে তার খোঁজ না করে 
অন্যভাবে সমস্যার আসা উচিত। র্লুশ্চেভের একটি কথা অনবদ্য যাঁদও কাঁমিউনিজম সম্বন্ধে তাঁর 

অনেক অসম্ভব স্বন আছে। কথাঁট হচ্ছে এই, "5০৮ 10107 5819 6], 15010. 05561, 
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ডালেসের পন্নে এ ধরণের কোন কথা না পাওয়া গেলেও এ কথা সাঁত্য যে তিনিও এই 
পরিণতির কথা বিশ্বাস করেন। রাসেল বললেন যে ক্লুশ্চেভের পত্রের মধ্যে আশার বাণী পাওয়া 
যায়। তিনি বলেছেন “আবিলম্বে পারমাণাঁবক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা কর্তব্য এবং কঠোরভাবে 
তা নিয়ান্দত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের এমন এক সম্মানজনক চানন্তিতে আবদ্ধ হওয়া উঁচত 
যাতে আমাদের দেশের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষঃগ্ন না হয় এবং সেই সংগে 'বাভল্ন দেশের শান্তর 
ভারসাম্য বজায় থাকে ।” 

ক্লুশ্েভের এই আহ্বান পশ্চিম আন্তাঁরক মনে করে না। রাসেল যুক্তি দেখালেন যাঁদ 
সাঁত্যই তারা আন্তরিক না হয় তাহলে আলোচনার মাধ্যমেই তা পরিস্ফুট হবে, অতএব দ্বিধা 
কেন! এ কথা যেমন সাঁত্য যে ক্লুশ্চেভের কমিউনিজম সম্বন্ধে আতিশয়োন্তি (রাসেলের মতে) 
মার্কিনদের কাছে বিরান্তকর, তেমনি এও সাঁত্য যে ডালেসের “76 01660 ০1 117 [01116 

508165 15 198560 0 1116 (61160 01 10018] 14৬" সোবিয়েতের কাছে উজ্মার 

বস্তু। এহেন অবস্থায় দুট দেশকেই ভুলে যেতে হবে অপর দেশ তার আদর্শ সম্বন্ধে কি 
মন্তব্য করেছে, আঁধকন্তু ভবিষ্যতেও তাদের পরস্পরের উদ্দেশ্যে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করা থেকে বিরত থাকতে হবে। 

রাসেল তর পত্রে লিখেছেন, “আম বিশ্বাস করি যে আমোরকা রাশিয়ার উপরে কখনো 
পারমাণাঁবক অস্ত্র প্রয়োগ করবে না, কিন্তু এ কথা বড়ই দুঃখের যে আমেরিকা স্বীকার করে না 
যে রাশিয়ারও এ সাঁদচ্ছা বর্তমান। অতএব স্নায়ু-যুদ্ধ বা ঠান্ডা-লড়াই বা স্নায়-যুদ্ধ চলবে 
এবং পৃথিবীর এই দুই শিবিরে মানুষের মারণাস্ত্র স্তৃূপীকৃত হতে থাকবে।” 

রাসেল তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থে লিখেছেন যে শান্তির প্রধান উপায় হচ্ছে কেনেড ও 
ক্লুশেভকে আলোচনার আসরে আসতে হবে এই মনে করে যে তাঁরা নিার্দষ্ট চুক্তিবদ্ধ হবেনই, 
তা যত বাধা আসুক না কেন। কিন্তু বর্তমানের আলোচনার ধারাগুাল সৌখীন। তাঁরা যেন 
জেনেই আসেন যে কোন চান্তিবদ্ধ তাঁরা হবেন না। সম্মেলনের কক্ষে বন্তৃতার রোশনাই হবে। 
প্রীতাট রাষ্ট্রই তাদের নিজস্ব শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেবে বিশ্বময়। কথার ফৃলঝুরিতে সমাপ্তি 
হবে আঁধবেশনের। 

রাসেল বলেন রাম্ট্রসংঘ সংস্থা ন্রুটিপূর্ণ। তার কারণ একটি হচ্ছে এই ষে অনেক 
রাষ্ট্র এর মধ্যে নেই, অপর কারণ এবং সে-ট বড় কারণ যে “ভেটো” প্রয়োগের ব্যবস্থা । রাম্ট্রসং 
কখনোই প্রকৃত বিশবরাস্ট্রে পরিণত হতে পারবে না, যদি না এই ভেটো প্রয়োগের ব্যবস্থার অবল[স্তি 
ঘটে। কিন্তু তা হবার সম্ভাবনা কম, কারণ পারমাণাবক অস্ত্রে স্জিত রাষ্ট্রগূলি এর প্রধান 
সদস্য। পারমাণবিক অস্ত্র পরাক্ষা বন্ধ করার কারণ দুটি। প্রথমটি-বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বময় 
ছড়িয়ে পড়বে তেজক্ষ্িয় কণিকারাশি। ফলে লিউকেমিয়া, ক্যান্সার প্রভাতি দুরারোগ্য রোগে 
মানুষের প্রাণহানি হবে, বিকৃতদেহ মানুষের জন্ম হবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে সব দেশ এখনও 
এই অস্বের আঁধকারাঁ হয়নি তারা আর তা পাবে না। সেহেতু বিশ্বের নিরাপত্তা বৃদ্ধ পাবে। 

কয়েক বছর আলোচনার পরে ক্লুশ্চেভ 'ন্রৈকা' প্রস্তাব পেশ করলেন। তাতে বলা হলো 
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তিনজন ব্যন্ত নিয়ে গঠিত হবে একাঁট পাঁরদর্শকমণ্ডলগ। একজন পূর্বাণলের দ্বিতীয়জন 
পশ্চিমাঞ্চলের এবং তৃতীয়জন নিরপেক্ষ দেশের। তান বললেন এ+দের সকলকে যে কোন 
বিষয়ের সিদ্ধান্তে একমত হতে হবে। এই প্রস্তাব পশ্চিমীদের এত ক্রোধান্বিত করে তুলল যে 
আলোচনার প্রসংগই বানচাল হয়ে গেল। ফলে দুশট শন্তই নিজের খুশীমত মারণাস্ত্র তৈরণী 
করছেন। 

শান্তির সন্ধান পেতে হলে তিনাঁট সর্ত মেনে চলতে হবে__ 
€১) পারমাণাঁবক অস্ত্র পরণীক্ষা বন্ধ করা 
(২) অন্যান্য দেশকে পারমাণাঁবক অস্বে সাঁজ্জত না করা। যেমন পূর্বাণ্চল লালচীনকে 

শান্তশাল করছেন বলে পশ্চিমীরা "ধন্কার দেন, আবার পশ্চমীরা ফ্রান্স ও পশ্চিম জর্মনকে 
সমরাস্তে ভূষিত করছেন বলে পূর্বাণ্লের 'নিন্দাধবানি। 

(৩) তৃতীয় সর্তট হচ্ছে সবচেয়ে শন্ত। এটি হচ্ছে শান্তশালী রাষ্ট্রদের এমন প্রাতশ্রুতি- 
বদ্ধ হতে হবে যে তাঁরা কখনোই পারমাণাঁবক অস্ত্র প্রস্তুত করবেন না। 

এবার এল পারিদর্শনের পালা। সাত্যই অস্ত সংবরণ করা হয়েছে 'িনা বা প্রস্তুতিকরণ 
চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে কি-না তার যাচাই করা । এ বিষয়ে ক্রুশ্চেভের মতামতকে রাসেল গরুত্ব- 
পূর্ণভাবে বিচার করতে অনুরোধ করেছেন। পাশ্চমীরা বিশ্বাস করেন যে রাশিয়া তাঁদের 
নিদেশি মত পারিদর্শনের ব্যাপারে রাজী হবে না। তাঁরা বলেছেন আগে পাঁরদর্শনের 
কাজ শেষ হোক, পরে অস্ত্র সংবরণের কথা ভাবা যাবে । আবার ব্লুশ্েভ বলেছেন যে প্রথমে অস্থ্- 
সংবরণ করা হোক তারপরে পাঁরদর্শনের কাজ চলুক । বলা বাহুল্য পশ্চিম তাতে রাজন হয়ান। 
তাদের পক্ষে এই য্যন্তি যে তারা অস্ত্র সংবরণের পরে যাঁদ দেখতে পায় রাশিয়া বা পূর্বাণ্চলের 
কাছে প্রচুর অস্ত্র মজুত আছে তা'হলে কোন আলোচনাই চলতে পারবে না। এ কথা বোধহয় 
ক্লুশ্েভও' জানতেন। যাইহোক, তিনি আরো একটি প্রস্তাব ীদয়োছলেন। যাঁদ পাঁথবীর 
সমস্ত রাষ্ট্র বিনাদ্বিধায় এবং সম্পূর্ণরূপে পারমাণাঁবক অস্ত্র সংবরণে ও চিরতরে প্রস্তুতিকরণ 
বন্ধ করার প্রাতশ্রুুতি দেন তা'হলে পাঁরদর্শনের যে কোন সর্ত তান মেনে নিতে রাজন । ক্লুশ্চেভের 
এ প্রস্তাব ভালভাবে বিচার না করেই নাকচ করে দিলেন পশ্চিমের শন্তিবর্গ। মানবহিতৈষা ক্ষুব্ধ 

রাসেল বললেন, '+11715 ৬25 2. 01060051701 1710) ৮0010 1106 179৬6 196৫17 ০0171111660 
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21001716100, 

অতএব শান্তির আশা নেই। উপরন্তু স্পুটনিক, লহীনক, ভ্যানগার্ড, এক্সপ্লোরার 
ইত্যাঁদর আঁবচ্কার শান্তির ন্যনতম আশা বিলুপ্ত করছে। মনে হয় এ কথা সাত্য_ 

ঝঞ্চা মেঘে উঠে ওই বজ্র ঝঞ্চনা- 

পৃথিবীর সমগ্র দেশের মানৃষের সংকটকাল সমাসম্ন। জনদরদণ দার্শীনক রাসেলের কণ্ঠে তাই 
ধ্বনিত হয় কাতর আবেদন পাঁথবীর মানুষের কাছে “আপনারা সবাই মালিত হোন এই মহা- 
সমস্যার সমাধানকল্পে। আজ যাঁদ পারমাণাবক যুদ্ধ সংঘাঁটত হয় তা'হলে সমস্ত পৃথিবী চলে 
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যাবে ধ্বংসের কবলে- আমাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে আতিকম্টে বে'চে থাকা আমাদেরই 
পূত্র-পৌন্র-প্রপৌত্রের দল বংশপরম্পরায় নাগাসাক ও হিরোসিমার মানুষের মতো। 

মানুষ যাঁদ অবলুপ্ত হয়ে যায় এই ধরাপূন্ঠ থেকে তা'হলে কি প্রয়োজন দোষী আর 
নির্দোষী বিচারের? এ কথা সত্য যে কাঁমউীনম্ট ও অ-কামউনিষ্টদের বিরোধের অবসান 
কখনোই হবে না কিন্তু এই মতান্তর যেন সমরে রূপান্তারত না হয়। পারমাণিক অস্ত যাঁদ আজ 
ধ্বংস করে ফেলা যায় তা'হলে প্রয়োজনবোধে আগামী কালই আবার নতুন করে তৈরী করা সম্ভব 
হবে। অতএব আমাদের কর্তব্য নতুন রাজনোতিক নিয়মাবলীর উদ্ভাবন করা যাতে বড়ো যুদ্ধ আর 
কখনো না হয়। প্রাতটি দেশের, প্রাত রাজনৌতিক দলের, সমগ্র নর-নারী ও শশুর কাছে এ এক 
নিদারুণ সমস্যা। আজ পৃথিবীর কল্যাণকামী মানুষেরা যাঁদ সংঘবদ্ধ হয়ে তারস্বরে প্রাতিবাদ 
জানায়, যাঁদ দাবী করে শান্তির_তা'হলে জনতার দাবীর কাছে ব্লুশ্েভ-কেনেডি মাথা নত করতে 
বাধ্য হবেন। তা না হলে আমাদের এই সুন্দরী পাঁথবী পাঁরণত হবে উর মরুভূমি ও জনশন্য 
কঙ্করময় প্রদেশে ।' 

চারাদকে হিংসা আর দ্বেষ; আববাস আর দম্ভ। পাথবী উন্মত্ত, অধীর। নিষ্ঠুর 
দবন্দে মত্ত শীল্তমানেরা, তমসাবিজাঁড়ত তাঁদের বাদ্ধি। দূর হোক তাঁদের ভ্রান্তি। তদের বিবেক 
তমসালুস্ত, মালনতামূস্ত হোক। জাগাঁরত হোক শুভবুদ্ধির সূর্য। বিবাদমান, কোলাহলে 

বিশ্বশান্তির আবেদন শান্তমানদের হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পূণ্যবাণী হোক। 



হারেস হেম্যান্ উইল্সন্ 

গোরাঙ্গগোপাল সেনগযপ্ত 

হোরেস হেম্যান উইলংসন্ ১৭৮৬ খজ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর লশ্ডন নগরীতে এক 
দরিদ্র পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। সোহোস্কোয়ারে একটি বিদ্যালয়ে তান শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়ে তিনি মেধাবী ছাত্র বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হন ও 
পাঠ্যবহিভূতি নানা বিষয় তিনি গৃহে বাসয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। উইল:সনের 
এক নিকট আত্মীয় সরকারী টাঁকশালে কর্ম করতেন, সুবিধা পাইলেই উইলসন্ ইহার 
সাঁহত টাঁকশালে গিয়া টাঁকশালের বিভিন্ন বিভাগের কাজগুটি মনোযোগসহকারে লক্ষ্য 

কাঁরতেন। টাঁকশালের কর্মপদ্ধাত অনুসরণ কারিতে কাঁরতে তিনি রসায়ন-শাস্ত, ধাতু-বিদ্যা, 
ম.দ্রা-প্রস্তৃত প্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অন করেন। উত্তরকালে টাঁকশালের এই আঁভিন্্রতা 
উইলসনের সবিশেষ সহায়ক হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাত গভীর আকর্ষণ সত্তেও উইল.সনের 
পক্ষে উচ্চশিম্দন লাভ সম্ভব হয় নাই, কারণ পূত্রকে উচ্চশিক্ষা দানের মত আর্ক সামর্থ্য তাঁহার 
পিতার ছিল না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উইলসন চাকৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থা হিসাবে সেন্ট্ টমাস, 
হসংঁপটেলে প্রাবি্ট হন। চার বংসর পর তান চিকিৎসক ব্যবসায়ের উপযুস্তবাঁলয়া বিবোচিত 
হন। এই বংসরই [তিনি ইন্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামীরক বাঁহনীর চাকংসকের পদ 
লাভ করেন। বাঙ্গলা দেশ তাঁহার কমর্েত্র নির্ধারিত হয়। ১৮০৮ খণ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
একটি সৈন্যবাহনীর সাঁহত ইংল্যান্ড হইতে তান জাহাজে করিয়া ভারতের উদ্দেশ্যে যান্রা করেন। 
পথে জাহাজে দূর্ঘটনা ঘটায় জাহাজটির ভারতে পেসছিতে ছয় মাস সময় লাগে। এই সময়টুকু 
উইলংসন্ অবহেলায় নঘ্ট করেন নাই, এই সময়ের মধ্যে তিনি জাহাজের একজন ভারতীয় 
সহযান্রর সাহায্য লইয়া 1হন্দস্থানী ভাষা শাখয়া ফেলেন। ১৮০৯ খষ্টাব্দের প্রথম দিকে 
উইল.সন্ কাঁলকাতায় আগমন করেন। কাঁলকাতায় আসার পর তাঁহাকে পূরবাঁনর্ধারত মত 
সামীরক 'চাকংসকের জাবকা গ্রহণ কাঁরতে হয় নাই। কলিকাতায় আসার অল্প দিনের মধ্যে 
কলিকাতা টাঁকশালের সহকারী যল্যাসে মাম্টারের শূন্য পদটি উইল.সন:- তাঁহার পূর্বাজত রসায়ন 
শাস্ত ও মদদ্রা-প্রস্তুত প্রণালী জ্ঞানের জন্য সহজেই পাইয়া যান। এই সময় মিপ্টে (টাঁকশাল) 
উইল:সনের উপাঁরতন কর্মচারী ছিলেন ডাঃ জন লিডেন। ছিডেন একজন ভারততত্ীবদ পাঁণ্ডিত 
ছিলেন। এই সময়ে বিদেশশদের মধো ভারতে ভারতবিদ হেনরী টমাস কোলব্রুকের পরেই তাঁহার 
স্থান ছিল। কাঁলকাতায় আসার পর সার উইলিয়ম জোন্সের জীবনী পাঠ কারিয়া এবং তাঁহার 
কার্যাবলীর পারচয় পাইয়া উইলসন ভারত-বিদ্যা বিশেষভাবে সংস্কৃত-ভাষার প্রতি আকৃম্ট হন। 
সৌভাগ্যকুমে এই সময়ে সম্ভবতঃ লিডেনের মাধামে উইলসনের সহিত কোলব্রুকের পরিচয় 
স্থাপিত হয়। কোলব্রুকের উৎসাহেও সহায়তায় মেধাবী ও অধায়নানুরাগী উইল'সন, অল্প 
দিনের মধ্যেই আতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা কারয়া ফেলেন। উইল.সনের মেধা ও ভারত- 
'বিদ্যানুরাগ কোলরুককে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে তানি ১৮১১ খষ্টাব্দে নিজের প্রভাব 
প্রয়োগ করিয়া উইল্সনংকে কালকাতার এঁশয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক নির্বাচিত করেন। সার 
উইলিয়ম হাণ্টারের মৃত্যুতে এই পদ শণ্য হয়, কোলব্লুক স্বয়ং ছিলেন এই সময়ে এীশয়াটিক 
সোসাইটির সভাপাঁত। ১৮১১ খ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খভ্টব্দ পর্যন্ত প্রায় একাদিরুমে উইল সন্ 

ছু 



১৮০ সমকালীন [ আষাঢ় 

এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের পদ অলতকৃত কারয়াছিলেন। উইলসনের অক্লান্ত সেবায় 
এশিয়াটক সোসাইটির বহ7 উন্নাত সাধিত হয়। সোসাইটির বেসরকারী মৃখপন্র এশিয়াটিক 
রিসার্চেস পন্রিকায় উইলসনের নয়াটি স্যালীখত নিবষ্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খম্টাব্দে 
উইল,সন্ যখন সোসাইটির সম্পাদক তখন তাঁছারই প্রস্তাবানুষায়ী সর্বপ্রথম কয়েকজন ভারতীয়কে 
সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। অত্যন্ত পাঁরতাপের বিষয় প্রাতিষ্ঠাকাল হইতে এ যাবং 
কোন ভারতায়কেই সোসাইটির সদস্যর্পে গ্রহণ করা হয় নাই, অবশ্য কোন ভারতীয়কে সদসা- 
রূপে গ্রহণ করা হইবে না এরূপ কোন নিষেধ সোসাইটি কর্তৃক বাধবদ্ধ হয় নাই। সোসাইটির 
প্রাতষ্ঠাকালে সার উইীলিয়ম জোন্স ঘোষণা করেন যে ভাবিষ্যতে দেশীয়দের সদস্যভুত্ত করা হইবে 
কিনা তাহা নিষ্পান্তর ভার সোসাইটির উপরই ন্যস্ত থাঁকিবে। 

১৮১৩ খন্টাব্দে উইলসন মহাকাঁব কালদাসের মেঘদূত মূল সংস্কৃত, স্বকৃত পদ্যানূবাদ 
ও টিকা টিস্পনিসহ প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে কোন অনুবাদ কোন ইউরোপাঁয় ভাষায় প্রকাশিত 
হয় নাই। উইল্সনের সরল ও স্বচ্ছন্দ পদ্যানূবাদটি দেশে ও [বিদেশে সাঁবশেষ আদৃত হয় (১) 
উইল্সন্কৃত মেঘদূত অনুবাদের নিম্নোদ্ধৃত প্রথম ছয়টি পধান্ত হইতে এই অন.বাদ কতদূর 
উপাদেয় হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইবে £- 

17616 22178721715 90700৮৮0005 ০১06170 

4800 07056 7016 5062177551760 9105 02076005১০1, 

১19110 01 1015 £101155, 56160 11010) 1115 ৬16, 

£& 51015060 8159178, 10755601015 10161) 110, 

10001160 1)/ 100618১26৩1 10 5115(211 

[61৮০ 16010175 101010075 01 50111006 210 19011), 

১৮১৬ খ্টাব্দে উইল.সন মিন্টের য্্যাসে মাম্টারের পদে উন্নীত হন, কিছু দিন পর তানি 
ইহার সেক্রেটারী নিযুন্ত হন। উইল.সনের কর্মদক্ষতা ও বিদ্যাবন্তা সরকারী মহলে এত দূর 
প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল যে গভর্ণমেন্ট নিজ পদের দায়িত্বের উপরেও তাঁহার উপর অনেক 
সময় অনেক গদরত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পন কারতেন। ১৮১৯ খুঙ্টাব্দে সরকারী অনুরোধে 
বারানসীর সংস্কৃত কলেজ সংগঠনের ভার লইয়া উইলসন কিছুকাল বারানসীতে বাস করেন। 
সরকারী কার্যের সূত্রে বারানসীর সংস্কৃত পাঁণ্ডতদের সংস্পর্শে আঁসয়া উইল্সন্ তাঁহার 
সংস্কৃত জ্ঞান পাঁরপছষ্ট করেন এবং এখানে অজ্প দিন বাসের সুযোগে তানি তাঁহার ভবিষ্যং 
গবেষণার জন্যও অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৮১৯ খঙ্টাব্দে সহম্লাধক পৃঙ্ঠায় একটি 
সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান সওকলন ও প্রকাশ করিয়া উইলসন্ বিদ্বং-সমাজে নিজের আসন 
সপ্রতিষ্ঠত করেন(২)। গুর,দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য তাহার উপর এশিয়াটিক সোসাইটি 
পারচালন ও সরকারাঁ অনুরোধে সংস্কৃত শিক্ষা সংস্কার প্রভাতি কর্তবা পালনের পর এইর্প 
সবৃহৎ অভিধান সঙকলন কারবার জন্য উইল্সনকে কি পারিমাণ পাঁরশ্রম করিতে হইয়াছিল 
ইহা সহজেই অন্মেয় করা যায়। ১৮৩২ খঙ্টাব্দে এই আভধানাটর দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। 

(১) 816£19001--5205011 [6৮ স107 112751360 & 4011000005 0810805 1813, 1২6017719৫ 
॥):12018115৮1,900019 1814, 8600060 10 921751070055৮ 15000011843. 
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রোট -ব্যোটলিষ্কের (সেন্ট, পিটসবার্গ) জার্মান সংস্কৃত অভিধান প্রকাশের কাল পযন্ত 
(১৮৭৫) ইউরোপের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই আঁভিধানাটই ছিল সংস্কৃত ভাষা চর্চার 
একমান্র নির্ভরযোগ্য অভিধান। 

ভারতে আসার কিছনকাল পরই বাঙ্গলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে আন্দোলন সৃচ্টি 
হয় উইল.সন্ তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এদেশে শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসে মহামাত 
ডেভিড হেয়ারের নাম চরস্মরণীয়। শিক্ষা বিস্তারের কাজে ডোঁভড হেয়ারের অনাতম পরামর্শ 
দাতা ও সহায়ক ছিলেন উইলসন্ (দ্রষ্টব্য-রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ পৃঃ ৪৯, 
১৩৬২ সং-শিবনাথ শাস্ত্রী)। 

বাঙ্গলা দেশে উচ্চাশক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ থষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রাতিষ্ঠিত 
হয়, উইল সন্ 'হন্দ কলেজ প্রাতিষ্ঠাতাদের অন্যতম । প্রথম হইতেই কলেজটি তাঁহার দ্বারা 
পারচাঁলত হয়। প্রথমে তান এই কলেজের পাঁরদর্শক নিয্্ত হন, পরে ইহার সম্পাদক বা 
সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা দীর্ঘকাল যাবং এদেশ শাসন করিলেও এ যাবং 
সরকারীভাবে এদেশের শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। দেশে যতটুকু শিক্ষা 
[বিস্তার হইয়াছিল তাহা শুধু বেসরকারী প্রচেম্টাতেই সম্ভব হইয়াছল। দেশীয় সমাজ-সংস্কারক 
ও ভারত িতৈষী ইংরাজদের আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ খন্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানী য়্যাঞ্ট গৃহীত হয়। ইহার ৪৩তম ধারায় ভারতে প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা ও আধানক শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য বাংসারক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই য়া পাশ হইবার দীর্ঘকাল পরে 
কাঁলকাতায় জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গাঠত হয় (জেনারেল কমিটি ফর 
পাবালক ইনসম্দ্রীকশন)। অতঃপর ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা সংক্কান্ত যাবতীয় ভার এই 
কমমাটর হাতে দেওয়া হয়। কাঁলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের 'বিচারপাঁতি জে, এইচ 
হ্যারংটন এই কামাটর সভাপাঁত ও উইলসন্/ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পদাধকার বলে 
উইল্সন ১৮২৪ খঙ্টাব্দে কলিকাতায় বহ্বাজারে একাঁট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় দুই বংসর পর ১৮২৬ খজ্টাব্দের মে মাসে এই কলেজ, হিন্দ কলেজ ও 
সকুলসহ গোলদীঘর উত্তর পাশ্ৰে নবানার্মত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। উইল.সন, তাঁহার পরি- 
কাজ্পত সংস্কৃত কলেজটিরও পাঁরিচালন ভার গ্রহণ করেন। 

১৮২৭ খচ্টাব্দে উইল'সনের “শসলেষ্ স্পৌসমেন্ অফ. দি থয়েটার অফ দি হিন্দুস” 
নামে বিখ্যাত পুস্তকটি দুই খণ্ডে প্রকাঁশত হয় €৩)। এই পুস্তকের মুখবন্ধে ৭০টি পৃন্ঠাতে 
উইলসন, হিন্দু-নাট্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। বাকী অংশ- 
টুকুতে শূদ্রক রাঁচত মূচ্ছকটিক, কাঁলদাসের 'িক্রমোর্বশী, ভবভূতির উত্তর রামচারত ও মালতা- 
মাধব; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ও শ্রীহর্ষ রচিত রক্সবলী নাটকের ইংরাজী গদ্যান্দবাদ এবং আরও 
২৩ নাটকের সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় সন্নিবিন্ট হয়। ইউরোপের পণ্ডিত-সমাজে এই পুস্তকটি 
সবশেষ আদৃত হয়, কারণ এই নাটকগ্াীল ইতিপূর্বে ইউরোপের কোন ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। 
অল্প 'দনের মধ্যেই এই অতি উপাদেয় পুস্তক জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। পরে 
এই ইংরাজী পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছল। 

কাঁলিকাতায় বাসকালে টাঁকশালের য়্যাসে মান্টার ও সেকেেটারা, পারিক ইন্সট্রাকশান কামাটির 

(৩) ৯০16০ 596017001) 01 00৫ 076906 01 016 7717085) 3 ৮015. 0810019, 18277 11) 2 5015, 
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সেক্রেটারী, 'হন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে ব্যস্ত 
থাকা সত্বেও কাঁলকাতার সামাজিক জীবনে উইলসন সাতিশয় জনাপ্রয়তা অর্জন করেন। তিনি 
নিজে সুগায়ক ও স-অভিনেতা ছিলেন। 'ভিদ্টৌরায় যুগের সংপ্রাসদ্ধা অভিনেত্রীর এক পোন্নীকে 
উইলসন বিবাহ করেন। উইলসন বেশ ভালভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং বেশ ভাল 
বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিতেন এই জন্য উইল.সন আতি সহজেই বাঙ্গালী সমাজে “আপনার 
জন" বাঁলয়া গৃহীত হইতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ছাড়া হিন্দুস্থানী, তামিল প্রভতি আরও 
কয়েকটি ভারতীয় ভাষাতেও উইল্সন পারদর্শঁ ছিলেন। কিকাতার চৌরংগীঁ থিয়েটারের 
তানি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনায় ও উইলসনের নাম 
স্মরণীয় হইয়া আছে। স্বগীয় প্রসন্নকূমার ঠাকুরের চেষ্টায় প্রথম দেশীয় নাট্যশালা “হন্দু 
থিয়েটার” স্থাপিত হয়। উইলসন প্রসন্নকুমারকে দেশনয় নাট্যশালা স্থাপনে উৎসাহিত করেন। 
১৮৩১ খন্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমারের শংড়া বেলিয়াঘাটার বাগান-বাড়ীতে হিন্দ 
থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। প্রথম রাত্রে উইল সন, রচিত উত্তর-রামচরিতের অনুবাদ এবং ইংরাজী 
জনীলয়স সাঁজার নাটকের এক অংশ আভনীত হয়। উইল.সন্ স্বয়ং এই আভনয়ে আভনেতা- 
দের নর্দেশ দান করেন (দ্রত্টব্-দি ইণ্ডিয়ান্ স্টেজ পৃঃ ২৭৮ হেমেন্দ্রনাথ দাশগনপ্ত। ) 

১৮৩০ খঙ্টাব্দে কর্নেল বোডেন নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার সমস্ত সম্পণত্ত 
সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারার্থে অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ে দান করেন। এই অর্থ হইতে অক্সফোর্ডে 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দানের জন্য একাট অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
উইলসনকে এই পদের জন্য মনোনীত করেন। বোডেন অধ্যাপকের পদ লাভ কাঁরয়া ১৮৩৩ 
খঙ্টাব্ের প্রথম ভাগে উইলসন্ ভরতবর্ধ ত্যাগ করেন। কিছু দিন পূর্বে তিনি হিন্দু কলেজের 
সেক্লেটারীর পদত্যাগ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেওয়ান রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্ত- 
দেব প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু কলেজে তাহার একটি প্রতিকৃতি স্থাঁপত হয়। ভারতবর্ষ ত্যাগের 
প্রাককালে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ডোভড. হেয়ার, জেমস, 'প্রিন্সেপ, 
প্রভৃতির উপস্থিতিতে তাঁহাকে মানপন্র, রৌপ্যময় জলপান্র প্রভাতি দান কারিয়া ষথোচিত বিদায় 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। | সমাচার দর্পণ, ৯ই জানুয়ারী, ১৮৩৩, পৃঃ ১৮--১৯ সংবাদ পত্রে 
সেকালের কথা (২)-ব্লজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। কলকাতার এঁশয়াটক সোসাইটি হইতেও 
একটি সভায় উইল.সন্কে বিদায়সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। 

১৮৩৩-৩৬ হখল্টাব্দ পরযন্তি উইলসন অক্সফোর্েই বাস করেন। ১৮৩৬ 
খুঙ্টাব্দে সার চালস উইল কিন্সের স্থলে ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারিকের পদলাভ করিয়া 
তিনি লন্ডনে বাস করিতে থাকেন, অতঃপর বোডেন অধ্যাপকের 'লেক'চার' দিবার সময়েই তানি 
অক্সফোর্ডে আসিতেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৩৭ খম্টাব্দে তিনি সাংখ্যাদর্শনের মূল ও 
অনুবাদসহ একটি প7স্তক প্রকাশ করেন (৪)। ১৮৪০ খম্টাব্দে তাঁহার রচিত বিফু-পুরাণের 

সম্পূর্ণ অন্দবাদ প্রকাশিত হয় (৫) ১৮৩২ খ্চ্টাব্দে সংস্কৃত সাহিতা সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধে 
তিনিই প্রথম পুরাণ সম্বন্ধীয় আলোচনায় পদক্ষেপ করেন, বিফুপদুরাণ অনুবাদের ভূমিকায় এবং 

টিকা-টিস্পনীগনালতে তিনি পনরাণগ্াল সম্বন্ধে সৃবিস্তিত আলোচনা প্রকাশ করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যের হীতিহাস লেখক ডাঃ উইণ্টার.নিটস তাঁহার পুস্তকে উইল্সনকেই পুরাণ সম্বম্ধীয় 

(8) 9210117/5-191105--0%8010, 1837. 

(&) 15770 7012119-15070075 1840. 
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ব্যাপক গবেষণার প্রথম পাঁথকৃৎ বাঁলয়া আঁভাহত কারয়াছেন ('হাম্ট্ী অফ ই-্ডিয়ান দিলটারেচর, 
১ম খণ্ড, পঙ$ ৫১৭ ) ১৮৪০ খঙ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে উইলসনের কতকগ্যাল বন্তৃতা 
একত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় (৬)। 

মদ্রাতত্বের প্রীতি উইলসনের আবাল্য অনুরাগ ছিল, কলিকাতা টাঁকশালের এককালীন য়্যাসে 
মান্টার ও সেক্রেটারী উইল্সন. বোডেন অধ্যাপকরূপে ও, তাঁহার এই 'প্রয় বিষয়টির প্রভাব 
আতিক্রম কাঁরতে পারেন নাই। ১৮৪১ খঙ্টাব্দে আফগানস্থানের (প্রাচীন গান্ধার ) প্রাচীন মরা 
সম্বন্ধে তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৭) ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজতরট্গনীর (কলহন 
প্রণীত ) উপর ভান্তি করিয়া এঁশিয়াঁউটক সোসাইটির পান্রকায় (এশিয়াটক 'রিসার্চেস, ) প্রকাশিত 
কাশ্মীরের ইতিহাস নামে একটি দশর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পুস্তকটি ফরাসী ভাষায় 
অন্াদত হইয়া প্যাঁরস হইতে প্রকাঁশত হয়। আফগানস্থানের প্রাচীন মুদ্রা সম্পাক্তি এই 
গবেধণা পুস্তকাঁটও উল্লিখিত ইতিহাস পুস্তকটর ন্যায় সাঁবশেষ সমাদর লাভ করে। ১৮৪৬ 
খণ্টাব্দে কলিকাতা হইতে উইলসনের “স্কেচ অফ দি রাঁলজিয়স সেন্স: অফ 'দি হহন্ডুস৮' 
নামে একাঁট পুস্তক প্রকাশিত হয় (৮) এই পুস্তকাটর 'বষয়বস্তু ইতিপূর্বেই কাঁলকাতা 
এঁশিয়াটক সোসাহর মুখপত্র “এাঁশয়াটক রিসার্চেস" পান্রকার ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে 
প্রকাশিত হইয়াছল। উত্তরকালে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দুইটি অবলম্বন কাঁরয়া স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার 
দত্ত মহাশয় দুইখণ্ডে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ “ভারতধখীঁয় উপাসক সম্প্রদায়” রচনা করেন (১ম 
১৮৭০, ২য় ১৮৮৩ )। 

এই বংসরই উইল.সন দণ্ডী বরাচিত "দশকুমার চরিত" নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকা পুস্তক 

সম্পাদন কাঁরয়া প্রকাশ করেন। কাঁলকাতা কোয়া্টাল পাঁতরকায় তিন দশকুমার চাঁরতের আধাশক 
অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ পাত্রকায় এবং লণ্ডনের রয়গাল এশিরাউক সোসাইটির পান্িকায় 
(ট্রানসক্সানস্ ) তান সংস্কৃত কাহনামূলক প.স্তকগহীলর সম্বন্ধে গবেষণা মূলক নিবন্ধ 
প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান লাভ করেন। ১৮৪৬ খষ্টাব্দে উইলসনের 
রাঁচিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় (৯)। 

ছয় খণ্ডে প্রকাশিত খগ্বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ উইলসনের জীবনের এক বিরাট 
কীর্তি সায়ন ভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী উইল্সন এই অন:বাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের চাঁর 
খণ্ড ১৮৫০ হইতে ১৮৫৭ খ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, বাকী দুই খণ্ড উইলসনের মৃত্যুর পর 
প্রকাঁশত হইয়াছিল (১০)। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রচালত রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত শব্দ- 
গুলির সুচি ও অর্থসহ একটি আভধান উইলসন কৃষি সঙ্কীলত হয়, সরকারী অথে" ইহা 
প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)। 

উইলসন লণ্ডনের রয়াল এঁশয়াটক সোসাইটির অনাতম প্রাতজ্ঠাতা সভ্য ছিলেন, দশর্ঘ- 

(৬) 1-0010165 01) 0701২118105 বি 1105 মাতন] ঈ্ভাশো] 0৩ 111110015, 00550761, 1840. 

(5) ৬1712112 4511110110- ঠ000010165 শে ঢগা।ব 01 -0104001510177807,15707077, 1841. 

(৮) 56101) 0 076 1২011810105 ৫05 5) 106 17100508100, 1840, 

(৯) হোহ1117171 01 98119107161-91080006 0101৫, 1847 

৯০) (0010101606 111217515001) 01 1২8৮০18 ঠ 9 ৮০1৯7 ৬০17৬ 01850-57), ৮০], ৬ & 
৬1 [00191151700 20০ 1860. 

(৯১১) 05105581901 1110197 1২651110, 10010912110 00 একে] (ও 111 01101) 1911501226৭ 

€)1 [1)01211,1-0110010, 1855 
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কাল তিনি এই প্রাতষ্ঠানের সভাপাঁতর পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৫৮ নিয়মানুযায়ী তাঁহাকে 
সভাপাঁতির পদ পাঁরত্যাগগ করিতে হয়। অতঃপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত 'তাঁন এই প্রাতিষ্ঠানের প্রধান 
পারচালক বা ডিরেক্টর ছিলেন। 

১৮৬০ খষ্টাব্দের ৮ই মে অস্প্রোপচারকালে উইলসন লন্ডনে পরলোক গমন করেন। 
জীবদ্দশায় ইউরোপে এমনকি ভারতেও সংস্কৃত সাহত্য, হিন্দু-ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধ 
[তান সর্বাপেক্ষা নিভ'রযোগ্য বিশেষজ্ঞ বালিয়া পাঁরগাঁণত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লন্ডনের 
রয়াল এঁশয়াটিক সোসাইটি তাঁহার মৃত্যুতে খেদ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করেন যে, উইলসনের 
রচনাবলণ প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগিদের চিরকাল ধরিয়া উদ্বুদ্ধ করিবে। 

“]1) 18117) 006 5০901601785 1051 2 1620617 2110 217 11150100101 %51)055 11906 ৮/1]] 16 

11009551016 11010190190619 60 5001019, 1040 ৮৮5 1085 0715 ০017501810101) 0790 096 50015 01 

1010/15006 9০০0111819060 1)/ 1117) 117 2116 01 116051519 121)001 520670060 10 076 0011 

010111919 11010 01 17061160018] [006], 11] 1655016 ৮10) 1011) 00010 5110) 00701 1115 

901)01815 51110118119 00 07 21 016 17910011001 07611 12176, 001 117 0116 52116 0621766 

25 106 ৮25 25510110115 11] 20001151010) 50 ৮৮25 106 19010117001 110 11000910105 টিএ1ত 01 10015 

5009, 1001 176 1795 161, 17 1015 110521021)16 ৬0115 2100 001)11021010105, 2100 117 1715 00171- 

10111075 10 06 ]01017791 01 0015 2100 01161 500150155 01 21791050115 2110, 1800103 0101 

৮11] 16177911101 ৮67 001 10176 11750700001] 0£ 011617091 500001705, 2110 101 076 910 2170 

£010971006 01 211 56210170175 117 006 17117 01 51800 1015 চা0োছ। 00091] 1২00010 01 

1116 7২0/8] 4১512007580 2 070 3150 4৯17015215815 11656017601 0১৫ 9০9০1619 18610 017 

190 18৮, 1860. 

উইলসন প্রত্যক্ষভাবে ভারত বিদ্যার সাহত সংশ্লিষ্ট নহে এমন কতকগুলি বিষয়ে ও 
অনেকগ্যীল পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্তীত তিনি অন্যের রাঁচত খানি পুস্তক সম্পাদনা 
করেন। উইলসনের প্রকাশিত প্স্তকাবলী ও নানা পান্রকায় প্রকাঁশত প্রবন্ধগুূলি একত্রে 
সংগৃহীত হইয়া ১৮৬২ হইতে ১৮৭১ খষ্টাব্দ পর্যত ডাঃ আর, রংগ কর্তৃক সম্পাদিত 
হইয়া বারটি সুবৃহৎ খণ্ডে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (১২)। অনদ্যাবীধ এই খন্ডগুলি 
ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধীয় “বি*বকোষ” রূপে আদৃত হইয়া থাকে। উইলসন বহু দুষ্প্রাপ্য পথ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৫৪০ খানি বোদক ও সংস্কৃত পথ অক্সফোর্ডের 
বোডলিয়েন পাঠাগারে দান করিয়া যান। 

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেও উইল্সন্ তাঁহার কলিকাতা বাসের স্মৃতি কোন দিন 
ভুলিতে পারেন নাই। ভূতপূর্ব সহযোগা, সুহৃং ও শিষ্যদের সহত তাঁহার পন্রের আদান-প্রদান 
চলিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকে একটি পত্রে তিনি 'লিখিয়া- 
ছিলেন £__ 

অমৃত মধুর কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ততোধিক মধুর, দেবভোগ্য বাঁলয়াই যেন ইহার নাম 
দেবভাষা। সংস্কৃতভাষার ভাষা মাধূর্যে আমরা বিদেশী হইয়াও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাঁক। 
যতদিন ভারতবর্ষ, বিন্ধ্য ও হিমাচল এবং গঙ্গা ও গোদাবরী নদী বর্তমান থাকবে ততাঁদন 
সংস্কৃত ভাষা জাঁবিত থাকিবে__ 

(১২) ০011 (লে. লু, 11500) এ] 12 5015. 15001191761 105 11701017061 & 00. 14700) (1862-7-1), 



১৩৬৯] হোরেস হেম্যান, উইল.সন ১৮৫ 

“অমৃতং মধ্রং সম্যক সংস্কৃতং কি ততোহাধকম। 
দেবভোগ্যামদং যস্মাদ, দেবভাষেতি কথ্যতে ॥ 
ন জানে 'বিদ্যতে কা সা সাদতাহন্রৈব সংস্কৃতে। 
সর্বদৈব সমূন্মত্তা য়া বৈদেশিকা বয়মূ॥ 
যাবদ, ভারতবর্ষ স্যাদ্ যাবদ. বিন্ধ্য হিমাচলো । 

যাবদ গঞ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম॥৮ 
উইলসন্ ভারত-ীবদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে অগাঁণত কৃতী শিষ্যমন্ডলী রাখিয়া যান। তাঁহার শিষ্যদের 
মধ্যে মনিয়ার উইলিয়মস ও ই. বি. কাউয়েলের নাম সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য। হোরেস হেমান্ 
উইলসন যখন কলিকাতায় টাঁকশালের য়্যাসে মাম্টার তখন জেমস প্রিন্সেপ, টাঁকশালে তাঁহার 

সহকারী নিযুন্ত হন। উইলসনই প্রিন্সেপকে ভারত-বদ্যা চর্চায় দীক্ষা দান করেন। উত্তরকালে 
প্রন্সেপ অশোক 'লাপর পাঠোদ্ধার ও অন্যান্য নানা কীর্তি দ্বারা পাঁণ্ডত সমাজে স্মরণীয় হন। 
প্রন্সেপের “এসেস, অন ইশ্ডিয়ান এন্টিকুইটি” গ্রন্থাট উইলসনের নামেই উৎসগর্নকৃত হয়। 

উইল্সনের দীর্ঘকালশন সেবা ধন্য কালকাতার এীশয়াঁটক সোসাই1ট ভবনে তাঁহার একাঁট 
মনোরম তৈল চিত্র ও একাঁট সুন্দর মর্মর মূর্তি রক্ষিত আছে। যে সমস্ত ইংরাজী ভারত 
হিতৈষী হিসাবে স্মরণীয়-উইল.সন্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। 



অনুন্নত অর্ধনাতিন্ন উৎস সন্ধানে 

প্রয়তোষ মৈত্রেয় 

আধুনিককালে অর্থনীতির মাপ কাঠিতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে আমরা অনুন্নত আখ্যা 
দয়ে থাকি। অথচ এই দেশগুলির যাঁদ আঠারো ও, উাঁনশ শতকের হীতহাস আমরা অনুসন্ধান 
কার তা'হলে দেখা যায়, উল্লিখিত দেশগুলির অনেক ক্ষেত্রেই সোঁদন আধুঁনককালন অর্থনীতিক 
[বিবর্তনের উপযোগী আয়োজন উপাদান প্রস্তুত ছিল। সোঁদন এ সব দেশের অর্থনীতিক 
কাঠামোতে (যেমন ভারতবর্ব ) দেখা যায়, পাঁরপণ্ট বাঁণক ম.লধন যন্তাশল্পগত মূলধনে রুপান্তর 
অপেক্ষারত। এই সব দেশের পক্ষে সৌদন প্রয়োজন ছিল এই মূলধনকে শিল্পায়নের কাজে 
লগনী করা এবং কোথাও কোথাও সে প্রচেষ্টা সুরুও হয়োছল। আর একটি প্রয়োজন ছিল 
সোঁদন: তা'হল, শন্তিশালী রাম্ট্রতন্বের। বণিক মূলধনের যন্ত শিল্পগভ মৃলধনে রূপান্তরের 
কাজ ব্যাপকভাবে সুরু হলে তার অন্ততাগিদেই এই শীন্তশালী রাষ্ট্রভন্পের আবর্ভাব ঘটত- 
যুরোপের ইতিহাসের এই সাঁন্ধক্ষণে তাই ঘটেছিল। কম্তু সে অবকাশ আর এশিয়ার দেশ- 
গীলর কপালে জোটোন। ভারতবর্ষ প্রভীতি দেশগুলির ঘন্তীশল্পগত অর্থনীতির শুভ- 
উদ্বোধনের সকল আয়োজন সৌঁদন সুসংগাঁঠত বাঁণক-মৃূলধনের দেশ মুরোপের আগমনে বার্থ 
হয়ে গেল। সোঁদন ইংলণ্ড-য়ুরোপের পরব ধন্ত্বীশলপগত অর্থনীতর পত্তন ও বানিয়াদ 
গড়বার কাজে এরা ভারত প্রভীতি দেশগুলির সাণ্৬ সম্পদ ব্যবহার করেছে এবং এ দেশগুলিকে 
স্বদেশের শি্প-পণোর বাজার হিসেবে বাবহার করেছে। ডিগণব সাহেব হিসেব করে দৌখয়ে- 
ছিলেন, ইংলন্ডের ধনতান্ত্িক বিকাশের পঞ্ষে অতান্ত গুরুজপূর্ণ কাল পলাশীর যুদ্ধ থেবে, 
ওয়ার্টালু যুদ্ধ পর্য্ত কাল। এই সময় ভারত থেকে ইংল্ডে ৫০০,9০০,০০০, পাউন্ড থেকে 
১০০,০০০,০০,০০ পাউন্ড পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাওয়া হ্য়। ভারতবর্ধ প্রভাতি দেশ থেকে 

নিয়ে যাওয়া এই বিপুল সম্পদ যুরোপে অর্থনীতিক উদ্ণনতরপে কাজ করেছে এবং এই অর্থ 
নশতিক উদ্বৃত্ত এদেশে শিল্পায়নে লগ্নীকৃত হয়ে কমাগত মৃলধনে রূপাশ্তরিত হয়েছে । *অর্থাৎ 
যে আর্থনীতিক উদ্বৃত্ত এ সব দেশের মাটীতে লগ্নীকৃত হয়ে মূলধনে নূপান্তরিত হয়ে ধন- 
তাল্ল্িক বিকাশের বানয়াদ গড়ে তৃলতে পারত তা ইংলন্ড-য়ুরোপে [গিয়ে মূলধনে রূপ নিল। 
এ সব দেশের আর্থনীতিক অগ্রগাতি সৌদন থেকে স্তব্ধই থেকে গেল। 

ইতিহাসের এ সব কাহিনী বহু কাথিত। বর্তমান প্রবন্ধে আর্থনীতিক উন্নয়ন-তত্বের 
মাপকাঠিতে এ সব দেশে পরবতা্ঁকালে পশ্চিমী ওপনিবেশিক শান্তর অনুসৃত আর্থনীতিক 
কর্মপদ্ধাত ও এশিয়া-আফ্রকার দেশগুলির আর্থনীতিক অনূন্নাতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ইংলন্ড প্রভৃতি উন্নত অর্থনীতির দেশগুলি পরবতঁকালে 
কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন বাগিচা-শিজ্প, খান ও তৈল প্রভাতি শিল্পে অর্থলগ্নী করে। 

ধিন্তু এই শিল্পায়ন কাম এ সব দেশের আর্থনীতিক জাঁবনে গাঁতশীলতা সৃম্টি করতে 
পরেনি। এই অর্থলগ্নীর প্রাতক্কিয়া য়ুরোপের প্রথমাবস্থায় মূলধন লগ্নণর প্রতিক্রিয়ার মত 
অনুকূল হয়ে ওঠোন। এই সব শিজ্পে মূলধন লগ্নীর যেটুকু শুভফল ঘটেছিল তা এ সময়ের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিক অগ্রগাঁতর দিক 'দিয়ে শেষপর্যন্ত সাক্ুয় হয়ে উঠতে পারোনি। 
অর্থাৎ এইধরণের শিল্পায়নের ফলে যে আর্থনীতিক উদ্ধত্ত ঘটেছিল, এ সময়কার দ্ুতহারে জন- 



১৩৬৯] অনন্ত অর্থনীতির উৎদ সম্ধানে ১৮৭ 

সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সেই উদ্ধৃত্তের আর শিল্পে পুনার্বীনয়োগ সম্ভব হলনা । অথচ যুরোপে 
কিন্তু তা হয়নি। পাশ্চমের উন্নত অর্থনীতির দেশগনাঁলতে শিল্পায়নের সুরূতে মাথাঁপিছ; 
আয় বৃদ্ধির অবস্থা দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হয়োছিল যার ফলে জন্মহার হ্থাস পায় এবং এবং তাতে আর্থ- 
নীতিক অগ্রগাঁত অব্যাহত থাকে। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে উাল্লাখত ধরণে শিল্পায়ন কর্মের ফলে 
যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটেছিল তা সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আর্থনাতিক উদ্বত্তরূপ 
নিতে পারেনি। কারণ কি ? 

একথা আমরা জান, যখন উপানিবোশক শান্তগ্ুলি এশয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির 
সংস্পর্শে আসে তখন এসব দেশের জনসংখ্যা প্রাকৃতিক সম্পদের মাপকাঠিতে যুরোপের উপাঁন- 
বোঁশক শান্তর দেশগুলির জনসংখ্যা অপেক্ষা আঁধক ছল না। এমনাঁক উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমা- 
বস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় এশিয়ার অনেকদেশেই জনসংখ্যা অল্প ছিল এবং সেইদিক 
থেকে আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে অবস্থা এসব দেশে অনুকূলই ছিল বলা চলে। কিল্তু 
ইতিমধ্যে ইংরেজ প্রভৃতি ওপানিবেশিক শন্তিগুলির অনুসৃত “ল এন্ড অর্ডার” ব্যবস্থা ও বাঁগচা, 
খাঁন, তৈল পেক্রোলিয়ম (পরবর্তী কালে) প্রভাতি ১৯ শতকের একেবারে শেষ দিকে ভারতবর্ষ 
ইন্দোনেশিয়া ফালপিন প্রভাতি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এত দ্ুতহারে ঘটল ষে শিল্পায়নের কর্ম 
পদ্ধাঁত না বদালয়ে শুধুমান্র বাগিচা, খনি, তৈল বা রপ্তান শিল্পে 'বানয়োগের মাধ্যমে মাথাপিছু 
আয়বৃদ্ধি ঘটান সম্ভব না। অবশ্য সোঁদনের বিদেশী শাসকবর্গের সে মাথা ব্যথা থাকবার কথা 
নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এমন হল? 

জনসংখ্যাবাদ্ধর হারের উপর শিজ্পগত 'বানয়োগের প্রাতিক্রিয়া প্রধান ভাবে ঘটে মৃত্যু 
হার হ্রাসের মধ্য 'দিয়ে। যেহেতু এশিয়া-আফ্রিকায় আগন্তুক সুসংগঠিত বণিক ইংলন্ড যুরোপ 
স্বদেশের শিল্পে-বিস্লবের ফলে রুপান্তরিত উপাঁনবোশক শান্তর আকারে উপানিবেশগুলির 
বাগিচা বাণিজ্যপণ্য খান ও তৈল প্রভাতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পকে এবং উপানবেশগ্ালকে 
স্বদেশের শিল্পের বাজারে রূপান্তরের কাজে আগ্রহান্বিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস সুর; করল, 
সেহেতু এই সব দেশে “ল এণ্ড অর্ডার” ও উল্নিততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পত্তনের দিকেও নজর 1দতে 
হল। ফলে, জীবনে নিরাপত্তা আসায় এবং এসব দেশে ব্যাপকভাবে প্রচালত ম্যালোরিয়া কলেরা, 
মহামারী, প্লেগ প্রভৃতি রোগ হাস পাওয়ায় মৃত্যুহার কমতে থাকে। তাছাড়া, উন্নত পথঘাট 
প্রবার্তিত হওয়ায় দ্যাভক্ষজনিত মৃত্যুহার হাস পায় ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবার্তত হওয়ায় 
মৃত্যুহার পরোক্ষভাবে প্রভাঁবত হয়। শেষতঃ [শল্পে-বাঁনয়োগের ফলে প্রথমাবস্থায় মাথাঁপিছ- 
আয় বৃদ্ধি ঘটায় পরিবার-বৃদ্ধির 1দকে প্রবণতা দেখা দেয়। অথচ যুরোপে বা আমোরিকায় 
প্রথমাবস্থায় তা ঘটেনি। সেখানে শিল্পায়নের বোশি্ট্যের দরুণ, শিল্পায়নের সাথে সাথেই 
'আরবানাইজেসন' অর্থাৎ নগরণীকরণ ঘটেছিল। ভারতবর্ষ প্রভাতি দেশে যে ধরণের শিল্পলগ্নী 
ঘটেছে তাতে নগরকরণ ঘটেনা এবং ঘটেওনি। তাই শিল্পায়নের সাথে সাথে নগরশকরণের যে 
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প্রতিক্রিয়া জন্মমত্যুহারের উপর ঘটে এবং যার ফলে জনসংখ্যাবাদ্ধির প্রবণতা সীঁমত হয় ভারত- 
বর্ষ প্রভাতি দেশে বিশেষধরণের শিল্পলগ্নীর ফলে সেই নগরীকরণ ঘটোন। শুধুমাত্র খানি, 
বাগিচা, তৈল, প্রভাতি শিল্পে মূলধন লগ্নী সীমিত -থাকায় যে ধরণের 'শিজ্পায়ন ঘটেছে তাতে 
নগরাকরণ ঘটেনা, তাই নগরীকরণ ভীত্তিক শিল্পায়নের ফলে যুরোপ-আমেরিকায় পারবার- 
আকার যে ভাবে সীমত হয়েছে এশিয়া আফ্রিকা প্রভাতি দেশে স্বভাবতঃই তা ঘটতে পারেনা । 
বরং মাথাঁপছ7 আয়বৃদ্ধির ফলে উল্টো ফলটাই ঘটা স্বাভাবক এবং তাই ঘটেছে। 

এই 'বাভন্নতা থেকে এশিয়া আফ্রকার দেশগুলিতে উপাঁনবোশক শান্তগুলির অনুসৃত 
আর্থনীতিক কর্মপদ্ধতির স্বরূপ প্রকাশ পায়। যুরোপে প্রাথীমক বানয়োগ কৃষি-উন্নয়ন খানও 
রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঘটেছিল বটে কিন্তু এর সাথে সেকেন্ডারী 
ও টারাসয়ারী শিল্পেরও উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে উপাঁনবোশক শান্ত উপানবেশ- 
গুলিতে এই দুই ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেকেন্ডারী ও টারাসয়ারী শিল্পে বিকাশ ঘটাতে চায়ান। যে 
সব দেশে এই দুই শিল্পে দিশ সংগঠকের আঁবর্ভাব ঘটোছিল সেখানে প্রায় জোর করেই সেই 
প্রচেষ্টা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই এশয়া আফ্রকার দেশগ্ীলতে শিল্পে 'বানয়োগের 
সাথে সংযুস্ত সেকেন্ডারী ও টারাসয়ারী শিল্পের বকাশ এসব দেশে না ঘটে উপাঁনবোশক শান্তর 
দেশগুলির বড়বড় সহর আর রাজধানীতে ঘটেছে । ব্যাঙ্ক প্রভাত অর্থলগ্নী কারবার, যানবাহন 
সংগঠন ব্যবস্থা, মজুত কারবার, বাঁমা, শিল্পগত কাঁচামালের প্রসোঁসং ইন্ডাস্ট্রি প্র্ভীতি শি্প- 
কারবারের পত্তন ও প্রসার উপাঁনবেশগালর বাইরেই ঘটেছে। যে শিল্পায়ন শুধূুমান্ত কাঁচামাল 
তৈয়ারার মধ্যেই সাঁমাবদ্ধ তাতে নগরাঁকরণ ঘটে না এবং এই ধরণের শিজ্পকর্ম এই সব দেশে 
শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের একমান্র জাঁবিকা কাঁষ-জীবন-যাত্রায় 'বশেষ কোন পাঁরবর্তন না ঘাঁটয়েই 
অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে। এ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ 'সদ্ধান্তে পৌছতে পারি: তা হল, 
এ সব দেশে মৃত্যুহার হাসের সুরু থেকে জল্মহার হাস সুরু হওয়ার মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের 
বাবধান থাকে তা এই সব দেশের বিশেষ ধরণের নগরীকরণ পদ্ধাত 'বাচ্ছন্ন শিজ্পায়ন কর্ম দ্বারা 
প্রভাবিত। 

অনেকে বিষয়টিকে আবার অন্যভাবেও দেখেন। তাঁরা এই প্রভাবের কারণ হিসেবে নগরী- 
করণের উপর জোর না 'দয়ে শবল্ট্ ইন্ টেকনোলাজক্যাল প্রোগ্রেস'-এর* উপর জোর 'দয়েছেন। 
এই মতানুষায়ী যে সব দেশে এবং যে সময় থেকে যন্শিজ্পগত অগ্রগাঁতি সামাঁজক জীবন 
কাঠামোয় সনদ্ঢ়ভাবে প্রাতাষ্ঠত হয়েছে সে সব দেশে এই মুহূর্ত থেকেই শুধুমাত্র উৎপাদন 
ক্ষমতাই যে বাঁদ্ধ পায় তা নয়, কিছু দিনের মধ্যেই সে সব সমাজে হ্রাসমান প্রজনতা দেখা দেবে। 
এশিয়া-আফ্রিকার সমাজে অনুসৃত শিল্পায়ন-পদ্ধাততে এই ধরণের শবল্ট ইন্ টেকনোলজিক্যাল 
প্রোগ্রেস রূপায়িত হয়ে ওঠোঁন। এই সব দেশে নতুন উৎপাদন পদ্ধাত দিশী সমাজ-উদ্ভূত নয়, 
কাজেই কাজেই এই সব সমাজে এই ধরণের শিল্পায়নের তেমন কোন প্রভাব পড়োনি। এশিয়া- 
আফ্রিকার সোঁদনের দেশী সমাজের আতি অল্প সংখ্যক লোকই আধানিক বল্লগত উৎপাদন পদ্ধাঁতর 
সাথে পাঁরচিত ছিল' এবং সাধারণ মানুষের অননসৃত উৎপাদন-পদ্ধাত এতে একটুও পরিবর্তন 
হয়নি 

যে পদ্ধতিতে এ সব দেশে শিল্পায়ন ঘটেছে তাতে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান সৃযোগ 
সূন্টি হয়নি। এই সব দেশের আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মকে শক্পক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্র এই দুই ভাগে 
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ভগ করা যায়। শিজ্পক্ষেত্র বলতে খাদ্যশস্য উৎপাদন হস্তচাঁলত শিল্প, অন্যান্য কুটীর ও 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধরা চলে। শল্পক্ষেত্র মূলধন-নিবিড় পদ্ধাতিতে পাঁরচালিত এবং এই সব শিল্পে 
উৎপাদন-উপাদানের সাম্মলন ঘটে অপারিবর্তনীয় অনুপাতে (1ফক্সভ্ টেকাঁনক্যাল কো-এফসিয়ে্ট') 
উভয় কারণেই এই সব উৎপাদন সংগঠনে 'বানয়োগের কর্মসংস্থানগত প্রভাব একই রকমের হয়, 
অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আত সাঁমত। অবশ্য পল্লী অণ্চলে উৎপাদনের 
উপাদান সম্মিলন পাঁরবর্তনীয় অনুপাতে ঘটে অর্থাং উৎপাদন-উপাদানের সাম্মলন-অনুপাতের 
ব্যাপক 'বিভিন্নতার সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব এ সব ক্ষেত্রে। এই সব অর্থনীতিতে উৎপাদনের 
দুইটি উপাদান এক শ্রম এবং অপরাঁট: উন্নীত জাঁমসহ মূলধন: এবং অর্থনীতির দুটি পণ্য 
একটি রস্তাননর জন্য শিজ্পগত কাঁচামাল এবং অপরটি দেশের প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য। এই সব 
অর্থনীতির 'বকাশ ধারার প্রথম পর্যায়ে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানই প্রচুর বা স্বজ্প 
কোনটাই হয় না। এই অবস্থায়, পূর্বে বলা হয়েছে মাথাঁপছ্ আয় বৃদ্ধির ফলে প্রজনন- 
1বস্ফোরণ ঘটে। ক্রমশঃ শিজ্পক্ষেত্রে যে হারে মূলধন সংগাঁঠত হয় সে হারকে আতিক্রম করে যায় 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; অপরাঁদকে এই সব দেশের শিল্পক্ষেত্রে তুলনায় অপাঁরবর্তনীয়-উপাদান- 
সাম্মলনের ফলে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় সে হারে এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের 
সুযোগ সৃষ্টি হয় না। শিল্পায়নের প্রথম প্রাতিক্রিয়ার পর কর্মসংস্থান সুযোগ কৃষিক্ষেত্র থেকে 
শিজপক্ষেত্রে ন্তরিত ত হয়ই না বরং তুলনায় মোট কর্মসংস্থান হাসের সম্ভাবনাই ঘটে। 
এই সব দেশের বিশেষ ধরণের শল্পলগ্নীই এই জন্য দায়ী । 

স্বভাবতঃই ক্লমবর্ধমান জনসংখ্যাকে অপরক্ষেত্রে পল্লী-অর্থনীততে অর্থাৎ উপাদানের 
পাঁরবর্তনীয়-সাম্মলন-মূলক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবকার অন্বেষণ করতে হয় এবং যত দীনই 
হোক, জাঁমর আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা অপাঁরসীম বটে! কাঁষতে মূলধনের ধে পাঁরমাণ যোগান 
ঘটে থাকে তার অনুপাতে শ্রম উপাদান ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যেহেতু পল্লী অর্থনীতিতে 

উৎপাদন-উপাদান সাঁম্মলন পাঁরবর্তনীয় সেই হেতু উৎপাদন-পদ্ধাত ক্রমশঃই শ্রমাঁনাঁবড় (লেবার 
ইনূটেনাঁসিভ) হয়ে ওঠে । প্রথমাবস্থায় কিহু দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে ভূমি ও শ্রমের অনুপাত 
'স্থর রাখতে গিয়ে নতুন জমি কর্ষণভুত্ত করা হয়। কিন্তু যখন অন্যান্য ধরণের মূলধন একেবারেই 
পাওয়া যায় না তখন একটি পারবার কর্তৃক ফলপ্রসূ কর্ষণযোগ্য জমির পাঁরমাণ সামাবদ্ধ হয়ে 
ওঠে এবং তখন যেখানে যতদূর সম্ভব শ্রমানাবড় পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে। এমন করে এই 
অর্থনীতি অবশেষে এমন এক অবস্থায় পেশছয় যেখানে অত্যধিক শ্রমনিবিড় পদ্ধাত অনুসরণের 
ফলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কোনরকমে জাীবনধারণ-মানেরও নীচে নেমে যায়, 9০০ 
পেশছয়। এই অবস্থায় প্রচ্ছন্ন-বেকারের আস্তিত্ব উপলাব্ধ করা যায়। 

এই অবস্থাতে স্বভাবতঃই কৃষকগো্ঠিও ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনগ্ীলির মূলধনের প্রান্তিক 
বানয়োগে অথবা শ্রম-সংরক্ষণ মূলক পদ্ধাত অনুসরণে উৎসাহ থাকে না এবং সে ক্ষমতাও এদের 
থাকে না। আর এমন কোন পদ্ধাত আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা শ্রমের তুলনায় মূলধনের অনুপাত 
না বাঁড়য়েও শ্রম-ঘণ্টা-প্রাত শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান যায়। আবার অন্যাদকে, গোম্ঠি-হিসেবে 
শ্রামকেরও উৎপাদন বাড়াবার তেমন কোন উদ্যম থাকে না; কেননা, শ্রমের যোগান ইতিমধ্যেই 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কাজেই উৎপাদন-পদ্ধত শ্রমনিবিড়ই: থেকে গেল এবং ফলে 
উৎপাদন-পদ্ধাতগত-মান, শ্রমঘণ্টা প্রীত উৎপাদন ক্ষমতা ও আর্ক, সামাজিক, কল্যাণমূলক কর্ম- 
পদ্ধাতর মান নীচুই থেকে গেল। আবার যাঁদ উৎপাদন-পদ্ধাতগত উল্নয়ন শুধু মৃলধন-নাবিড় 
ক্ষেত্রেই ঘটে-_তা"হলে কৃষি-অণ্লে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের প্রবণতা রলমশঃই বৃদ্ধি পাবে। আর বাস্তবে 



১৯০ সমকালশন [আষাঢ় 

তাই ঘটেছিল। গত দুই শতকে এই সব এিয়া-আস্রিকার দেশে কৃঁষিক্ষেত্রে এবং কুটর ও হস্ত- 
চালিত অন্যান্য শিল্পে উৎপাদন-পদ্ধাতগত কোন উন্নয়ন ঘটেনি, অথচ খাঁন, বাগিচা, তৈল, 
পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের উৎপাদন-পদ্ধাতর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 
কাজেই এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে আধক মজুরীতে দক্ষ শ্রম নিয়োগ ঘটেছে; অর্থাৎ শ্রম হাল্কা 
মূলধন নিবিড় পদ্ধাত অনুসৃত হয়েছে। এর ফলে আবার এই শিল্পক্ষেত্রে ক্লমবর্ধমান জনসংখ্যার 
কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সংকুচিত হয়েছে। তাই ব্লমবর্ধমান জনসংখ্যাকে পরিবর্তনীয় 
উপাদান সামমলনমূলক উৎপাদনক্ষেত্রেই নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে । এই ভাবেই 
অনুন্নত অর্থনীতির দ:ুম্টচক্রের আঁবরভাব ঘটে এবং তার ফলাফল প্রসংগে পূর্বে বলা হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে এই সব অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা 
অপাঁরহার্য। কেননা, এই সব অর্থনীতিতেও বৈদেশিক বাণিজ্য একাট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করেছে। তবে এ কথাও সাত্য, বাহ্যবাণিজ্যের ফলে এ সব দেশের আর্থনীতিক অগ্রঙ্গাত ব্যহত 
হয়েছে। বাহ্বাণজ্যের সর্ত এ সব দেশের পক্ষে প্রাতিকূল হওয়াই (যা' স্বাভাবিক ) এর কারণ। 
একাঁদকে বাইরের উন্নত অর্থনীতির দেশের সাথে এ সব দেশের বাণিজ্যসর্তের প্রতিকূলতা 
অপর দিকে এই সব দেশের অভ্যন্তরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার একমাত্র জীবিকা কাঁষ অর্থনীতির 
সাথে আমদানীকারক গোঁ্ঠিসহ উন্নত শিল্পাঞ্চলের বাণিজ্য-সর্তে'র প্রাতকূলতা। এই সব দেশে 
শিপ ক্ষেত্রে শুধুমান্র উৎপাদন-পদ্ধাতগত উন্নয়নই ঘটে না, শিল্পক্ষেত্র কৃষি অর্থনীতির বিরুদ্ধে 
ক্রমবর্ধমান একচোটয়া শন্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ডঃ মিন্ট এই সব অর্থনীতিতে 
তন রকম একচোঁটয়া শান্তর উদ্ভবের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 
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অর্থাৎ অদক্ষ শ্রাীমক হিসেবে খাঁন ও বাগিচা শিল্পের বৈদোশক মালিকের সম্মুখীন হতে 
হয় যারা তাদের পণ্যের একচেটিয়া ক্েতা, আবার কাঁষ-পণ্য উৎপাদনকারী রপ্তানী ও প্রসেসিং 
ফার্মের সম্মুখীন হয় যারা তাদের পণ্যের একচেটিয়া ক্রেতা; এবং তৃতাীয়তঃ আমদানীকৃত পণ্যের 
কেতা হিসেবে এই সব পণ্যের একচেটিয়া বিক্রেতাদের সম্মুখীন হতে হয়। এশিয়া-আফ্রকার 

দেশগুলিতে এই সময় পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির মত একচেটিয়া শান্তর বিরুদ্ধে কোন সংঘশান্ত 
বা ব্যবস্থা যেমন সমবায় সংগঠন ও সামাজিক বাঁমা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এবং গড়ে ওঠবার মত 
পাঁরবেশ ও শবজনেস্ লাইক বিহেবিয়ার' সৌদন এ সব দেশে সৃন্টি হয়নি। 

এ কথা বলোছি, এই সব দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগগাতর ফলে সামগ্রিকভাবে আর্থ 
নশীতিক অগ্রগাঁতি ঘটেনি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় ষে কোন অগ্রগাতিই ঘটোন। ১৯ ও ২০ 
শতকের প্রথম ভাগে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রপ্তানী বাণিজ্যের বেশ দ্রুত তালে উত্নতি 
ঘটেছে। এই সব দেশে রপ্তানী বাঁণিজোর ক্ষেত্রে মূলধন দজ্প্রাপ্য ছিল না। এই সব দেশে 
রস্তানী-বাণিজ্যে নিয়োজিত বিদেশী ফার্মগাঁল বিদেশ থেকে সহজেই সম্মান সর্তে মূলধন-খধণ 
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সংগ্রহ করতে পারত। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, রস্তানী-বাণিজ্যের অগ্রগাত অর্থনীতির অন্যান্য 
ক্ষেত্রে মাথাঁপছ; আয়ের দিক থেকে গৃণিতক প্রাতক্রিয়া (মাল্টপ্লায়ার এফেস্টসু) সৃষ্টি করল না 
কেন? অর্থাৎ রস্তানী বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারী সুফল ঘটল না কেন? 

এর জন্য দায়শ শ্রম-যোগানের কয়েকটি অবস্থা । 
প্রথমতঃ শ্রমের বিপুল যোগান ও স্বজ্পমজুরা গ্রহণে শ্রামকের সম্মতি এবং দ্বিতাঁয়তঃ 

সাধারণভাবে দক্ষ শ্রীমকের অভাবের দরুণ সংগঠকেরা উপযুক্ত পাঁরমাণ শ্রম-সংগ্রহের 'বিষয়াটিকে 
দুরূহ বলে মনে করেন। শ্রামকের মজুর যাঁদও অল্প তবু তাদের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় 
তা অল্প ছিল না। 

অবশ্য সস্তা শ্রীমক-নিয়োগ নীতির পাঁরবর্তে আধক মজ-রীতে সুদক্ষ শ্রামক নিয়োগ- 
নীতি এবং শ্রমের পাঁরপূর্ণ ও, যথার্থ ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে হলে বড় যন্দ্পাতির 
আকারে “বপুল ক্ষেত্রে শ্রমের উপযোগন কৃষ-সংগঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল। 

এ সব দেশে আগন্তুক যুরোপাীয় সংগঠকেরা একাদকে সুদক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক যোগানের 
প্রয়োজন হতে পারে এমন ধরণের 'বাঁনয়োগ বিরোধীই ছিল; বরং সেক্ষেত্রে সহজ শ্রম 'নাবড়- 
পদ্ধাত অনুসরণের পক্ষপাতীই ছিল তারা--যে পদ্ধাতিতে উৎপাদন-হার অল্প এবং যাতে শ্রামক- 
দের খুব সামান্য ট্রেইনিং না হলেও চলে এমন ধরণের 'বানয়োগের দিকেই তাদের ঝে'ক [ছিল। 
এঁদকটা হল, বাগিচা, রপ্তানণ প্রভাতি শিল্পের কীষির দক। অপর 1দকে, অর্থাৎ শিল্পের দিকে, 
যেখানে সুদক্ষ শ্রামক নিয়োগ এবং মৃূলধন-নিবিড়পদ্ধাতি অনুসরণ প্রয়োজন সেক্ষেত্রে অবশ্যই 
তারা উৎসাহ ছিল। একই বাগচা শিল্পের ব্যাপারে আমরা দোঁখ খুব সামান্যই সাধারণ ট্রোণিংয়ের 
প্রয়োজন হয় এমন শ্রম ও ভীম-ীনীবড়পদ্ধাতি সম্বালত কৃষি-অংশের সাথে সদক্ষ-্রমসহ মূলধন- 
নাবড় পদ্ধাত অনুসৃত উৎপাদনের প্রসোসং অংশ সংযু্ত। ডঃ মিন্ট লিখেছেন। 
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এশিয়া-আফ্রিকার অর্থনীতিতে স্বদেশী ও বিদেশ? ক্ষেত্রে অপ্রাতিযোগীগোম্ঠির আস্তত্বের 
দরুণ আর্থনীতিক ক্িয়া-কর্মের মাধ্যমক পর্যায়ের অভাব ঘটে। তা'ছাড়া শিল্পের দিক 'দয়ে 
িশেষী করণের ফলে আধকতর সীক্য় আর্থনীতক সুবিধে ঘটে, কারণ এতে মানুষের উপর 
কাষ অপেক্ষা আঁধকতর “শিক্ষাগত' প্রভাব সৃস্টি হয়। 

এ কথা মানতেই হবে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুীলতে অনুসৃত 'শল্পায়ন পদ্ধাত ও 
আন্তারক বাঁণজ্যের ফলে অর্থনীতির অগ্রগতির পক্ষে বিপুল উৎসাহের সৃন্টি হয়; অথচ 
অনুল্রত অর্থনীতির দেশগুঁলতে বিশেষ ধরণের সীমিত শিল্পায়ন কর্মধারা ও আন্তজাঁতক 
বাণিজ্য নতুন অভাব বৃদ্ধি করা ছাড়া শিক্ষাগত প্রভাব খুব সামান্যই সৃন্টি করে। আধুনিক 
যানবাহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছাড়া কি কষ কি অকাষি উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনপদ্ধাতি ও 
সংগঠন এবং দক্ষতার দিক থেকে বৈপ্লাবক কোন পাঁরবর্তন চোখে পড়ে না। আন্তর্জাতিক 
বাঁণজ্যে কীষর িশেষায়ণ ঘটে প্রাচীন পদ্ধাততে পুরানো অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন 
ফসল উৎপাদনের মধ্যে 'দয়ে। 

পূর্বে বলেছি এ সব দেশে আর্থনীতিক ব্রিয়া-কর্ম, বাগিচা, খাঁন, তৈল প্রভাতি শিক্প- 

ক্ষেত্রে বিভন্ত ছিল। এর ফলে আণ্টালক বৈষম্য ও সূম্টি হয়। অগ্রসরমান অঞ্চলে ক্লমবর্ধমান 
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অচলাবস্থা অথবা অবনাতর সৃষ্টি করে। ক্ষীণ-ব্যাপক-প্রসারী-সফলসম্বলিত নিম্নমান 
আর্থনীতিক অগ্রগতিতে বাজারের প্রতিযোগী শান্তগ্লির চক্াকার প্রাতিক্লিয়ার ফলে সব সময়ের 
জন্য অঞ্চলগত অসাম্য সৃষ্টর দিকে একটা প্রবণতা থাকে এবং এই প্রবণতা আপনা থেকেই 
আর্থনীতিক অগ্রগাঁতিকে ব্যাহত করে। উন্নত দেশের অর্থনীতির উচ্চমান অগ্রগতি ব্যাপকপ্রসারী 
সুফলকে অবশ্যই শান্তশালী করে এবং অঞ্চলগত বৈষম্য সৃষ্টির প্রবণতাকে ব্যাহত করে। এর 
ফলে আর্থনীতিক অগ্নগাঁত সংরাক্ষত হয়। 

অনুন্নত অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গভীর 'ব্যাকওয়াশ' প্রীতক্লিয়া সৃষ্টি করে। 
এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির অর্থনীতিতে বর্তমান উৎপাদন-ধাঁচের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজোর 
সাত্যকার তুলনামূলক সুবিধে অপেক্ষা 'ব্যাকওয়াশ' প্রাতক্লিয়া বিশেষভাবে পারস্ফুট। দেশী- 
শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত করবার উপানবেশিক নীতি ও এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির প্রচালত 
উৎপাদন ধাঁচ থেকে পারহ্কার হয়ে ওঠে। “16 00110180%6 9008] 110065969 101017% 
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ঘূর্ণাবর্তন ধারার মধ্যেই উপানবোশক অর্থনীতি সুসংগঠিত ও পন্ট হয়। 
অর্থাং এই সব অর্থনীতিতে শুধূমান্র শিল্পায়নের মাধ্যমেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে 

না। মূলধন-নাবিড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন কেন্দ্রীভূত হলে গত দশ বছর উপাঁনবৌশক 
শাসন-ব্যবস্থায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাই স্থায়ী হবে। বৃহদায়তন ব্যাপকভাবে 
যন্্ীকৃত কীষ-ব্যবস্থাসহ যথেন্ট শিল্পায়ন যা কৃষিচ্যত জনের জা বিকার ব্যবস্থা করে দেবে এমন 
যথেষ্ট পারমাণ শিল্পায়ন নীতিই সোঁদন এবং আজও টেক্-অফের একমান্ন গ্যারাল্টী। 



ছঃখবাদী দার্শনিক সোপেনৃহাউত্যন 

হরিপদ ঘোষাল 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশে কয়েকজন দুঃখবাদী কাবর জল্ম হয়। এরা ছিলেন 
ইংল্যান্ডের বাইরণ, ফ্রান্সের দি মুসেট, জার্মীণর হাইনে, ইতালির িলওপার্ড, রাশিয়ার 
পুশাঁকন ও লারমটফ্, সুরশিল্প স্কুবার্ট, স্কুম্যান, চোঁপিন এবং এমনাক বিথোভেন, যানি পরে 
নিজেকে আশাবাদী বলে মনে করতেন। এই সকল যুগ-প্রতিনাঁধ কাব এবং স[রাঁশল্পী ছাড়া 
একজন দহঃখবাদন দার্শানক ছিলেন। তাঁর নাম সোপেনহাউআর্। 

সোপেন্হাউআ্ররের "দ ওয়াল্ড আজ উইল জ্যাণ্ড আইডিয়া, নামক পুস্তকখানি 
১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই যূগ ছিল 'পবি্র' যান্তর যুগ। তখন ওয়াটাল*র যুদ্ধ শেষ 
হয়েছিল। বিপ্লবের অশ্নি-নির্বাপিত হয়েছিল। ব্লবের সন্তান দূরবতঁ সেন্ট হেলেনা 
দ্বীপে তার শেষ জাঁবন আঁতবাহত করছিলেন। কার্সকার রন্তশ্পিপাস: ক্ষুদ্রকায় মানুষাঁটির 
বিরাট ব্যান্তত্বে একদিকে ইচ্ছাশীন্তর মাহমা, অপর 'দিকে মৃত্যুর কাছে তার পরাজয় স্বীকৃতি লাভ 
করেছিল। সোপেনহাউআ্যারের দার্শানক চিন্তা ও নৈরাশ্যবাদ তারই একটি দৃরাগত প্রাতিধৰনি 
মাত। বূর্বোণরা স্বাধিকারে প্রাতিম্ঠিত হল। নির্বাসত সামন্তরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল। 
হস্তচ্যত জমিদার পুনঃপ্রাপ্তির দাবী জানাল। আলেকজাণ্ডারের শান্তির আদর্শবাদ পরোক্ষ- 
ভাবে একটি সংঘের জল্ম দিল। সবন্র প্রগাঁতর পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। গ্যেটে বলেছিলেন, 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এমন পারিপূর্ণ ধৰংসের জগতে তরুণ নই। 

সমগ্র ইয়োরোপ ধূল্যবলহশ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ সবল মানুষ মৃত্যুমুখে পাঁতিত। লক্ষ লক্ষ 
বিঘা কৃঁষক্ষেন্র অবজ্ঞাত এবং মরুভূমিতে পঁরণত। দেশবাসীর প্রয়োজনাতিরিন্ত সে অর্থে সভ্যতা 
সৃষ্টি হয়োছল, সেই যুদ্ধদানবের উদরের বিরাট গহ্বর পূরণে নিঃশেষিত হয়োছিল। তার 
পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষকে একেবারে গোড়া থেকে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হয়োছল। 
১৮০৪ সালে ফ্রান্স ও আষ্ট্রয়ায় ভ্রমণকালে গ্রামগুলির বশৃঙ্খল ও অপাঁরচ্ছন্ন অবস্থা, কৃষকদের 
দুদ্শা ও দারিদ্র্য, শহরগুলর শোচনীয়তা দেখে সোপেনহাউআ্যর বিচালত হয়েছিলেন। 
নেপোলিয়নের সৈন্যবাহনীর আভযান এবং তার প্রাতিরোধকারী সৈন্য দলের ফলাফল প্রত্যেক 
দেশের উপর ধ্বংসের ছাপ রেখে গিয়োছিল। তখন মস্কো ভস্মস্তূপে পাঁরণত। য্দ্ধাবজয়ী 
ইংল্যান্ডের কৃষককুল গমের মূল্য হাসের জন্য দারিদ্রের চরম সীমায় উপনীত। সে দেশের 
নবগঠিত আনয়ন্মিত কারখানাগ্লর শ্রামকরা প:জিপাঁতদের অবারিত শোষণের ফলে দুদ্শা- 
গ্রস্ত। যুদ্ধ-অবসানের ফলে অবসরপ্রাপ্ত সৌনিকরা বেকারের সংখ্যা বাঁদ্ধ করেছিল। খাদ্যা- 
ভাবে মানুষ নদীর জল পান করে ক্ষুৎপিপাসা বৃত্তির লঙ্জা গোপন করত। আর কখনো জীবন 
এমন অর্থশূন্য হয়নি, নীচতায় এতো নিম্নস্তরে নেমে যায়নি। 

সহম্্র সহম্র আশাবাদী বীর বিপ্লবের পক্ষে যুদ্ধ করোছিল। ইয়োরোপের সকল দেশের 
যবহৃদয় নতুন প্রজাতন্মের প্রাতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার আলোয় ও আশায় প্রাণধারণ করেছিল। 
[বস্লবের সন্তানের নামে বিথোভেন তাঁর স্বরালাপ গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু সেই 
বিস্লবের সন্তান এক্ষণে প্রতিক্রিয়ার জামাতার স্থান গ্রহণ করেছেন দেখে তিনি ঘৃণায় উৎসর্গ 
পন্রটি টুকরো করে ছিড়ে দিয়েছিলেন। তখনও অসংখ্য ব্যন্ত সেই আশায় যুদ্ধ করোছিল। 
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তখনও অসংখ্য মানুষ তার সাফল্যে আস্থা হারায়ান। কিন্তু এক্ষণে তার পরিণাঁত তারা স্বচক্ষে 
দেখতে পেয়েছিল ওয়াটারল্, সেন্ট হেলেনা এবং 'ভয়েনায়। তারা দেখোঁছল অসহায় ফ্রাল্সের 
[সিংহাসনে আধান্ঠত এমন একজন বুরবোণ সম্াটকে। তান কোন কিছু ভুলে যানান। তার 
কোন কিছ শিক্ষা হয়নি। মান্র এক পুরুষের আশা ও। চেষ্টার এমন ব্যর্থতা মনষ্যজাতর 
ইতিহাসে অভাবনীয়, অশ্রুতপূর্ব। 

মোহমুন্তি ও দ:ঃখভোগের ভিতর দরিদ্ররা বসে সান্বনা খ*জেছিল। উপর তলার 
আধকাংশ মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলোছিল। বৃহত্তর জীবনের ন্যায় ও সৌন্দর্যের ধারণা 
মানুষের দুঃখ দূর করে। তেমন কোন ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই বিধবস্ত জগতকে দর্শন করতে 
তারা সমর্থ হয়নি। শয়তানের জয় হয়োছিল। মানুষের হৃদয়ের উপর নৈরাশ্যের ছায়াপাত 
হয়েছিল। ভলতেয়র ঝড়ের বীজ বপন করেছিলেন। সোপেনহাউঅর, তার ফসল সংগ্রহ 
করলেন। দর্শনে ও ধর্মে অমংগলের সমস্যা স্পষ্ট দেখা দিল। মানুষের মূক মুখে সেই এক প্রশন, হে 
ঈ*বর আর কতকাল ? কেন এই দুঃখ? এই সংশয়? যাান্তিবাদ ও নাস্তক্যবাদ্ধির জন্য এই 
প্রায় সার্বক দুঃখ ভোগ কি ভগবানের শাস্তি অনুতপ্ত বিচারশীল ভ্রান্ত মানুষকে ঈশ্বর 
বিশ্বাসে 'ফাঁরয়ে আনার জন্য কি এই দুর্ভোগ? 

শলীগেল, নোভালিস, ডি, মুসেট এবং শ্যাট; ব্রিয়েন্ড দুঃখভোগের পশ্চাতে ভগবৎ ইচ্ছাকে 
এই ভাবে বুঝতে চেস্টা করেছিলেন। সাদি. ওয়াড়স্ওয়ার্থ ও গোগল আঁমতবায়ী পুত্রের মতো 

প্রাচীন ধর্মীবশবাসের শান্তিময় কোলে ফিরে এসোছলেন। আবার অনেকে এই প্রশ্নের রূঢ় উত্তর 
[দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ইয়োরোপের এই বিশৃঙ্খলা বিশবজগতের বিশৃঙ্খলার প্রাত- 
ফলন মান্র। বিধির বিধান এবং পরজগতে আশার কোন আস্তত্ব নেই। যাঁদ ঈশ্বর থাকেন, 
তবে তান অন্ধ। পৃথিবীতে অমঙ্গল আছে। বাইরণ, হাইনে, লারমনটাং এবং িওপার্ড 
এই ভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এই ধরণের চিন্তা সোপেনহাউআর্ মনে উদয় হয়োছিল। 

ইয়োরোপের এইর্প পাঁরাস্থাতির ভিতর ১৭৮৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সোপেন- 
হাউআ্যর ডান্জিগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। কর্মদক্ষতা উগ্র-মেজাজ 
চাঁরান্রক স্বাধীনতা প্রভাতি গুণের জন্য তান পাঁরাঁচত ছিলেন। ১৭৯৮ সালে পোল্যান্ডের 
স্বাধীনতা লোপের পর ডানাজগ ত্যাগ করে হামবুর্গে বাস স্থাপন করেন। আর্থারের বয়স 
তখন পচ বংসর। ব্যবসা ও টাকাকাড়-সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে তাঁর শৈশবকাল আতবাহত 
হয়। পিতার ব্যবসায়ে সংযুস্ত থাকার ফলে জগৎ ও মন.ষ্-চারত্র সম্বন্ধে জ্ঞান, বাস্তব দূম্টি- 
ভঙ্গ, অশিম্ট আচরণ প্রভৃতি ব্যবসায়ীসূলভ দোষগুণে তাঁর চরিত্র গাঠত হয়েছিল। তানি 
গজমোতি মিনারাবহারাী দার্শানক ছিলেন না। কল্পনাপ্রবণ দার্শানকদের তান ঘৃণা করতেন। 
১৮০৫ সালে তাঁর বাবা আত্মহত্যা করেন। মাঁস্তম্কবিকৃত অবস্থায় তাঁর পিতামহর মৃত্যু হয়। 

সোপেনহাউআ্র্ বলেছিলেন, বাবার কাছ থেকে চরিত্র বা ইচ্ছাশীন্ত এবং মার কাছ থেকে 
বাদ্ধশান্ত লোক উত্তরাধিকারসূন্রে পেয়ে থাকে । তাঁর মা ব্দ্ধিমতী ছিলেন। তান সে যুগের 
জনাপ্রয় উপন্যাস লেখিকা ছিলেন। তাঁর হৃদয় যেমন সংবেদনশীল, তাঁর মেজাজ তেমান রূক্ষ 
ছিল। নীরস গদ্যময় স্বামীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য-জীবন সুখকর হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর 
[তিনি অবাধ-প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠেন। এইরূপ জাঁবনের পক্ষে অনুকূল স্থান উইসারে এসে তানি 
বাস করেন। মার প্রাতি বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি পৃথক থাকতেন। তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। 
গ্যেটে তাঁর মা'কে বলোছলেন, তাঁর প্রাতভাবান পত্র ভবিষ্যতে 'বখ্যাত হয়ে উঠবে । এক পাঁরবারে 
দ'জন প্রাতভশালা ব্যন্তির কথা তাঁর মা কোন দিন শোনেন নি। একাঁদন মাতাপতের মধ্যে 
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কলহ চরমে ওঠে। ক্লোধে অন্ধ হয়ে মা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে সিপড়তে ফেলে দেন। চিরবিদায় 
নেওয়ার সময় সোপেনহাউআ্যর, বলে গেলেন, এমন একাঁদন আসবে যখন তুমি আমার নামে 
পাঁরচিত হবে। এই ঘটনার পর তাঁর মা আরও চব্বিশ বছর বে*চে ছলেন কিন্তু আর কোন 
[দন মা'র সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ান। 

সোপেনহাউআ্রের মতো ১৭৮৮ সালে বায়রণেরও জন্ম হয়। সোপেনহাউআ্রের 
মতো বায়রণেরও এই দুরগ্য ঘটে। ঘটনাচক্রে এ*রা দু'জনই নৈরাশ্যবাদী হয়েছিলেন। মাতৃ- 
স্নেহে বণ্টিত, মাতার ঘৃণায় অভিশপ্ত সন্তান হতভাগ্য। তার কাছে পাঁথবীর কোন আকর্ষণ 
নেই। তার পক্ষে পৃথিবীকে ভালোবাসার কোন কারণ থাকে না। ইতিমধ্যে তান বিশব- 
[বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে পাঠ্যসূচীর বাঁহর্ভূতি নানা বিষয়ের জ্ঞান সণ্টার করলেন। তান 
প্রেমকে বিদ্রুপ করোছলেন। পাঁথবীকে ব্যঙ্গ করোছলেন। ফলে তাঁর চাঁরন্র ও দর্শনের উপর 
তার প্রভাব পড়েছিল। তাঁর মন বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠল। তিনি সকলকে ঘৃণা ও সন্দেহ করতে 
লাগলেন। কাল্পানক বিবাদের আশঙ্কায় ত'র মন আস্থর হয়ে ওঠে। চুরি হয়ে যাওয়ায় ভয়ে 
[তিনি তামাক খাওয়ার নলাঁট তালাবদ্ধ করে রাখতেন। পাছে নাপিত তাঁর গলা কেটে দেয়, এই 
ভয়ে তার কাছে দাঁড় কামাতেন না। চোরের ভয়ে বিছানার নীচে পিস্তল রেখে নিদ্রা যেতেন। 
গোলমাল সহ্য করতে (পারতেন না। তিনি বলতেন, শব্দ প্রাতভাবান ব্যন্তুর পক্ষে একটা 
অত্যাচার। ধাক্কা, হাতুড়ি-পেটা, 'জানিসপন্ টানাটানির শব্দ তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। 

তাঁর মা ছিল না। পত্রী ও সন্তান ছিল না। পাঁরবার ও দেশ ছিল না। 'তাঁন ছিলেন 
একক, নিঃসঙ্গ, বন্ধৃবান্ধবহঈন। গ্যেটের মতো তাঁর মনে উগ্র জাতীয়তাবোধ ছিল না। ১৮১৯ 
সালে ফিকেট নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য উৎসাহত হন। সোপেনহাউর 
তাতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য, এমনাঁক অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত ক্লয় করে, ফেলেন। 
কিন্তু যথাসময়ে সুবুদ্ধর উদয় হয়। তান বলেছিলেন, দুর্বল মানুষ জাঁবনভোগের স্বাভাঁবক 
তৃষ্ণা অনুভব করে িন্তু তাকে জোর করে চেপে রাখে । নেপোলিয়নের ব্যন্তিত্বে সেই তস্কা 
প্রবলভাবে দেখা 'দয়েছিল। তান গ্রামের শান্ত পারবেশে ফরে গেলেন। দর্শনশাস্তে সবোচ্চ 
উপাঁধ লাভের জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় আস্তানয়োগ করলেন। 

তারপর ণদ ওয়াল্ড আাজ উইল আ্যা্ড আইডিয়া" নামক তাঁর শ্রেষ্ঠ মানস-সন্তানের 
জল্ম হয়। এই গ্রন্থে কেবলমান্র সুপারচিত চিন্তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। এর ভেতর মৌলিক- 
চন্তা সুসংবদ্ধ আকারে সন্াবস্ট হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আমার পুস্তকখানি পরবতাঁ- 
কালে শত শত পৃস্তক রচনার উৎস হয়ে উঠবে। তার উীন্ত দম্ভপূর্ণ হলেও খাঁট সত্য। 
দর্শন-শাস্বের প্রধান সমস্যাগীলির সমাধান করেছেন বলে তিনি মনে করোছিলেন। তাঁর আংটর 
শলমোহরের উপর অতল গহ্বরে উৎক্ষিপ্ত ফিনিক্সের মূর্তি খোদাই করে এই কথাই বোঝাতে 
চৈয়েছিলেন। ফিনিক্স নাঁক প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে দিন তার দুর্বোধ্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, 

সোঁদন সে নিজেকে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে। 
তাঁর পৃস্তক কোন ব্যান্তর মনযোগ আকর্ষণ করোন। নিজেদের দৈন্য এবং অবসাদের 

কথা পাঠ করার মতো ধৈর্য ও মানাঁসক অবস্থা কারোর ছিল না। পুস্তক প্রকাশের ষোল বংসর 
পরে তান শুনলেন যে প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ পুস্তক বাজে কাগজ হিসেবে বিক্লী হয়েছে। 
তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তকের শোচনীয় পাঁরণাতি ত'র গর্বে আঘাত করেছিল। তানি বলোছলেন, মানুষ 
যে পাঁরমাণে মন্ষ্য জাতির সম্পান্ত, সে সেই অনুপাতে সমকালীনদের নিকট অপারিচিত। 
অধিকাংশ শ্রোতা বাঁধর হলে তাদের ভেতর দু-একজনের প্রশংসা গায়কের গৌরবের বিষয় হয় না। 

৪ 
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দু-চারটি লোক উৎকোচ নিয়ে আতি নিকৃষ্ট আঁভনেতার আঁভনয়ের তারিফ করলে সে ক শ্রেষ্ঠ 
আভনেতা হয়ঃ অনেকের পক্ষে আত্মগারমা সুনামের অভাব পূর্ণ করে। আবার কারোর পক্ষে 
উদার সহযোগিতায় জনক হয়। . 

এই পুস্তক তাঁর প্রতিভার শ্রেন্ঠ অবদান। পরবর্তঁ রচনাগ্লি এর ভাষ্য মান্ত। তাঁর 
জ্ঞান ও পাশ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগূলি প্রবন্ধাবলী নামে ইংরেজী ভাষায় অন্াদত হয়েছিল। 
পারশ্রমের মূল্যস্বরূপ বিনামূল্যে দশখানি বই তাঁর হাতে এসেছিল। এই অবস্থায় কোন 

মানুষের পক্ষে আশাবাদী হওয়া সম্ভব হয় না। 
১৮২২ সালে বার্লিন বশবাবিদ্যালয় বন্ৃতা দিবার জন্য তাঁকে আহবান করল। সে যুগের 

শ্রেষ্ঠ দার্শানক হেগেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট যে সময় বন্তৃতা দিতেন, সোপেন্হাউআ্র্ও 
সেই সময়ে বন্তৃতা দিতে লাগলেন। তর সামনের বেণ্গ্যাল শুন্য পড়েছিল। বাতশ্রদ্থ ও 
ভগনমনোরথ হয়ে তিনি চাকারতে ইস্তফা দিলেন। হেগেলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে 
লাগলেন। ১৮৩১ সালে বা্লনে কলেরা মহামারীতে হেগেল পরলোকগমন করেন। সোপেন-- 
হাউঅর. ফ্রাউফোর্টে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন এবং সেই স্থানেই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট 
বংসরগুঁলি আতবাহত করেন। বাদ্ধমান নৈরাশ্যবাদীর মতো তান লেখনী সাহায্যে জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করার আশা ত্যাগ করে পিতার সম্পাত্তর সামান্য আয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন। একাঁট হোটেলের দু'খাঁন ঘর ভাড়া নিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে বাস করতে 
থাকেন। একটি দীর্ঘ শ্বেতলোমযুন্ত কুকুর তাঁর সঙ্গী ছিল। তান তাঁর 'আত্মা' নাম 'দয়ে- 
ছিলেন।। সহরের দস্ট ছেলেরা তাঁকে ছোট সোপেনহাউআ্র নামে ডাকত। প্রত্যেক বার 
ভোজনের সময় তিনি টেবিলের উপর একখান মোহর রাখতেন। খাওয়ার শেষে মোহরখানি 
নিজের পকেটে রেখে দিতেন। হোটেলের পাঁরচারক তাঁর এইরূপ কার্ধের অর্থ কি জিজ্ঞাসা 
করে। তান বলেছিলেন, ইংরেজ কর্মচারিরা যখন ঘোড়া, মেয়েমানূষ বা কুকুর ছাড়া অন্য কোন 
বিষয়ের আলোচনা করবে তখন আমি এই মোহরটি দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষার বাক্সে দিয়ে দেব। 

কোন বিশ্বাবদ্যালয়ে ত'র স্থান হয়নি বা তাঁর পুস্তক গৃহীত হয়নি। শিক্ষা-প্রীতিষ্ঠানের 
বাইরে উচ্চতর দর্শনের জল্ম হয়, তাঁর এই উীন্তর সত্যতা প্রমাণত হয়েছিল। মতাবরোধের জন্য 
জার্মান পাঁণ্ডিতরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ধৈর্য হারানান। তিনি বি*বাস 
করতেন, বিলম্ব হলেও একাঁদন না একাদিন তাঁর মতবাদ সাদরে গৃহাঁতি হবে। ব্যবহারজীবা, 
[চাকৎসক, ব্যবসায় প্রভাতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাঁর দর্শনে অধ্যাত্বশাস্তের দুর্বোধ্য ভাষা 
কচকচানির স্থানে বাস্তব-জীবনের ঘটনাবলশীর একটা বিচারসম্মত সমাক্ষার সন্ধান পেয়েছিল । 
১৮১৫ সালে ইয়োরোপের জনমনে যে নৈরাশ্য ব্যাপকভাবে দেখা 'দিয়োছিল, তাহাই সোপেন- 
হাউআরের দর্শনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ জন্য তারা ১৮৪৮ সালের আদর্শবাদে আস্থা হারিয়ে 
তাঁর মতবাদকে আনন্দে ও সাগ্রহে অভিনন্দন জানিয়েছিল। 

তান এক্ষণে বৃদ্ধ। জনাপ্রয়তা ভোগ করার বয়স ছিল না ত/র। তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশিত 
সকল প্রবন্ধ তিনি আগ্রহের সহত পাঠ করতেন। বাভল্ন সংবাদপন্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও 
আলোচনা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বন্ধুদের অনুরোধ করতেন। এমনাঁক ডাক টিকিট পাঠিয়ে 
দিতেন। পৃথিবীর 'বিভিল্ন দেশের লোক তারি সঙ্গে দেখা করতে আসত। ১৮৫৮ সালে তাঁর 
স্তাতিতম জল্ম-দবসে 'বাভল্ন দেশের লোক শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসের ২১শে মে একাকণ প্রাতরাশ শেষ করার একঘণ্টা পরে চেয়ারে উপাবষ্ট অবস্থায় তাঁর 
মৃতদেহ হোটেলের বাঁড়ওয়ালির চোখে পড়েছিল। 
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বিদেশ সাহিত্য 

সাহিত্য সংবাদ 
প্রাচীন হিব্রু সমাজ ও তাঁদের ভাষা সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা এবং আলোচনা পশ্ডিত-সমাজ করেছেন 
যার সমগ্র ফলাফল হয়ত আমাদের অজানা, কিন্তু সুখের বিষয় এই ষে হিব্রু সমাজ ও ভাষা যে 
অদ্যাবাধ বর্তমান আছে তা আমরা জ্ঞাত আছ, অন্যান্য সেমোঁটক ভাষাভাষী অর্থাৎ ফোনোশয়ান 
ও সাবেয়ান প্রসূতির মত কালের শীতলস্পর্শে অবলস্ত হয়ে হীতহাসের পাতায় এক অজানা 
রোমাণ্টকর শব্দসমন্টির মধ্যে হিব্রু সমাজ ও ভাষা এখনও হারিয়ে যায়নি। আজও হিব্রু নব- 
জাতকের ক্লণ্দনধ্যনির সঙ্গে গীজ্ার মঙ্গলধবান মিশে গিয়ে পৃথিবীর মানবগোম্ঠীকে জানিয়ে 
দেয় যে, হিটলারের ফাইনাল সাঁলউসনের যূপকান্ঠে ৭০ লক্ষ হিরুর আত্মবাঁলদান সত্বেও 
বিধাতার অমোঘ নির্দেশে আমরা এ পাঁথবী থেকে নির্মল হয়ে যাইনি যা সেই জার্মান দানবের 
একমান্র কাম্য ছিল। 

[হর্ জাতি এবং ভাষার জন্মস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অবশ্য একমত নন, তবে যে 
স্থানাটি আঁধকাংশ গবেষণায় বারম্বার উল্লিখত হয়েছে তা হল উফ্রোতস নদীর তারভূমি। 
অন্যান্য কয়েকটি ভাষার মধ্যে হিব্রু শব্দটির যে প্রাতশব্দ লক্ষ্য করা গেছে তা'হল এই প্রাচীন 
ফরাসি _ এব, লাতিন _ হেব্রিয়াস, গ্রীক _ হেব্রাইওস। পূবেহি উল্লেখ করা হয়েছে 'হররা 
সেমোঁটক গোম্ঠীভুত্ত কিন্তু এই সেমোঁটক কারা? পাশ্চাত্যের পৌরাণিক মত হল নোয়ার পনর 
সেমের বংশধরগণই সেমেটিকগোম্ঠী কিন্তু আধূনিক দৃম্টিভঙ্গশর বিচারে সেমাইট তাঁদেরই বলা 
হল যাঁরা সেমোঁটক ভাষা ব্যবহার করেন, যেমন আরব এবং আলোচ্য 'হিরুজাত প্রভতি। ও 
টেস্টামেন্টে যে হিরু ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে সেমেটিক। তারপর অনুবর্তন্রে 
ফলে হিব্রু ভাষার রাব্বিনক বা নিউ 'হত্রু ধারার প্রবর্তন হয় এবং অনেক পরে মডার্ণ বা 
আধুনিক হিব্রু ভাষার প্রচলন হয়। হিব্রু ভাষা লেখা হয় সেমোঁটক প্রথায় অর্থাৎ ডান দিক 
থেকে বাঁ দিকে যেমন আরবী । রাব্বিনিক শব্দের ব্যৎপাত্গত অর্থ কি তা আমাদের জানা 
দরকার, রাব্ব শব্দটি সম্পূর্ণভাবে হিব্রু এবং এর অর্থ হল “আমার প্রভূ" কিন্তু সম্রাট হেরোদের 
কালে হিব্রু প্রতালাপকারদের রাব্বি বলা হত। লক্ষ্য করা গেছে নিউ টেস্টামেন্টে ষীশুকে তাঁর 

এবং ধর্মের অনুশাসন সম্বন্ধে সক্ষ্ন মতামত দান করতে পারতেন। বর্তমান 'হব্ল আভধানে 
রাব্ব শব্দের অর্থ হল গাজীর পাদ্রী কিন্তু কালেভদ্রে 'বাশষ্ট 'হব্ু পণ্ডিতদের প্রাতি 'বিনয়- 
সম্ভাষণে রাব্বি শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

আধুনিক হিব্রুভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় আলোচনার সূত্রপাত হয় 
সম্ভবতঃ “হাদোয়ার” নামক এক সাপ্তাহিক পান্রকার মাধ্যমে, হাদোয়ার আজও আমেরিকা থেকে 
প্রকাশিত হয়, এই পান্রকার সুযোগ্য সম্পাদক মেনাসেম 'রিবালো 'কিছাদন হল ইহজগতের মায়া 
ত্যাগ করেছেন। হিনব্রুভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগাীল বিদস্ধসমাজে 
অকুন্ঠিত প্রশংসা অর্জন করেছে। 'রবালো হিব্রুভাষার প্রাত অশেষ শ্রদ্ধশীল ছিলেন এবং 

|. 
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আধুনিক 'হব্ সাহত্য সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনাগলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও উচ্চমানের মনে 

হয়। মানুষ 'রিবালোর পারিচয় লাভ করা আপাততঃ সম্ভব নয় কিন্তু তাঁর সাহত্যকর্মের কণ্সিং 
পাঁরচয় লাভ করবার সুযোগের সতত্রপাত ঘটেছে বোধ কারি। 

হব্রলেখক জ্দা নাদিশ সম্প্রীতি মেনাসেম 'িবালোর কয়েক প্রবন্ধ “দ ক্লাওয়ারং 
অব মডার্ণ হিব্রু লিটারেচার” নামক গ্রন্থে গ্রাথত করেছেন। প্রবন্ধগুলি এই শতাব্দীর আধুনিক 
হব্লু সাহত্যের দশজন মহারথীর সাহত্যকীর্তির উপর সুম্ঠু সমালোচনা । 'রিবালোর সক্ষন 
অন্তদৃন্টি এবং সমালোচনার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগকৌশল নিঃসন্দেহে প্রবন্ধগুলিকে বিশি- 
স্টতা দান করেছে। কাবন্যয় বিয়ালক, শেরনিশফস্ক ও স্নিউর সম্ভবতঃ রিবালোর প্রিয় 
কাব, কিন্তু কবিব্রয়ের কাব্যের যে সমালোচনা তিনি করেছেন তার মধ্যে আবেগের আঁধক্য নেই 
বরং গভীর তত্বজ্ঞানের পাঁরচয় আছে, কাব্যের দোষব্রুটিগুঁল তানি চাতুর্ষের সঙ্গে উল্লেখ 
করতেও "দ্বিধা করেনান। ওপন্যাঁসক আগ্নন, হামিরা প্রভীতির সাহিত্যকর্মের সমালোচনা- 
গুঁলিও সখপাঠ্য। 

প্রবন্ধগ্রল্থাট নিঃন্দেহে বি"বসাহত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জুদা নাদশ গ্রল্থ- 
টির সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে বিচক্ষণতার পাঁরচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদ লাভ 
করবেন এ বিষয়েও, আমরা নিঃসন্দেহ। প্রাতিটি হিরু সাহাত্যিকের যোঁরা এই সমালোচনা গ্রন্থে 
অন্তভূন্ত) ক্ষুদ্র জীবনী এবং উত্ত সাঁহত্যরথীদের রচনাশৈলীর 'কাণ্চৎ নমুনাও সংযোজিত 
হয়ে গ্রল্থাট হিব্রু সাহিত্যপরিচয়ের এক বিশিষ্ট আকরগ্রল্থ রূপে পাঁরগাঁণত হবার বিশেষ 
সম্ভাবনা রয়েছে। 
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এথ্নোলজিকাল আক্ণাইভ- 
উচ্চাঙ্গ শিজ্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীত বিদ্যার আলাপ আলোচনায় রাঁসকসমাজ সততই 
প্রশংসায় পণ্চমুখ কিন্তু লোকাঁশল্প, সংগত ও সাহত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাস মনের প্রশনকে এ্রাঁড়য়ে 
গা অলাজজ্ন্যিন নতি লোকাঁশল্পের বয়স কত, এমন প্রশ্ন 
যাঁদ কেউ করেন তাহলে তার একমান্র বিনয়স্চক স্বীকৃতি হল এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের 
অজ্ঞাত, তবে অনুমান করা যেতে পারে মানবসমাজে শিল্প, সাহত্য এবং সঙ্গীতের চচ্চা যতই 
উচ্চমানের দিকে অগ্রসর হতে থাকল ততই শহদ্ধতা রক্ষাকজ্পে মাঁষ্টমেয় কয়েকজন রক্ষনশীল 
নেতৃস্থানীয় ব্যন্তি সামাঁজক কানুনের গণ্ডী তার চারপাশে একে দিলেন এবং জনসমাজে ফর- 
মান জার করা হল যে যাঁর সামাঁজক কোলিন্য আছে তিনি এ বিদ্যার এবং রসের প্রকৃত মধু- 
কর অন্যথায় নৈব চ নৈব চ অর্থাৎ রাজাজ্ঞায় সাধারণ মানৃষ শিল্পক্ষেত্রে হারজন হয়ে গেল, 
শিজ্পমন্দিরে তাঁদের প্রবেশ নিষেধ । কিন্তু তাই বলে কি সাধারণ মানুষ শিজ্প-সাহিত্য-সঙ্গত 
ভুলে গেল ? না, তানয়, সমাজের অনুশাসনে উচ্চাঙ্গের রসাস্বাদন থেকে তাঁরা বাত হলেন 
বটে কিন্তু ক্রমে কলমে সাধারণ মানুষের নিজস্ব শিল্পধারা গড়ে উঠল, জন্ম নিল লোকশিক্প, 
সঙ্গীত এবং সাহিত্য। লোকশিজ্প বেচে আছে মানুষের মুখে মুখে, বংশ পরম্পরায় । সমাজের 
কঠোর অন্শাসনের ফলে বহু উচ্চাঙ্গ শিল্প এ পাথবী থেকে মুছে গিয়েছে কিন্তু লোক- 
[শিল্পের মৃত্যু কদাচিৎ ঘটেছে। 
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লোকাশিল্পের প্রাত রাঁসকজনের দৃম্টি আকার্ধত হয়েছে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে। ইউরোপের যে কয়েকাট দেশে লোকশিল্পের বিশেষ চচ্চা আছে তাদের মধ্যে 
জামাননী অন্যতম। বিসমার্কের সময়কালে টাইরলের লোকগাথা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় 
এবং মনে হয় ওই সময়েই লোকশিল্প সংগ্রহের চেষ্টা সুরু হয় জামাননীতে। এখন ষে প্রাতি- 
আ্ঠানাট লোকশিক্প সংগ্রহে নিয়োজিত তার প্রাতিষ্ঠা করেন গটাফ্রড হেনসেন, সেটা ১৯৩৬ 
সালের কথা । হেনসেন অদ্যাবাধ মারবার্গে অবস্থিত সেন্ট্রাল এথ্নোলজিকাল আর্কাইভের 
অধ্যক্ষ । তাঁর সুদক্ষ পাঁরচালনায় এই প্রাতষ্ঠানাট আজ মানবতত্ব অনুসন্ধান বিষয়ে পাঁথবীর 
অন্যতম পাঁঠস্থান 'হসাবে পাঁরগাঁণত। এর লোকশিল্প শাখার সংগ্রহে লোকগাথা, রূপকথা, 
লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের মোট আটষট্ট হাজার (৬৮০০০) নমুনা সংগৃহীত আছে। এই 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাঁরা অনুসন্ধান কাজে ব্যাপৃত আছেন ত:রা সারা জামানীর গ্রামে গ্রামে 
লোকগাথা সংগ্রহ করেন এবং তা স্থানীয় বাচনভঙ্গীর মাধ্যমেই টেপরেকর্ড যন্লে বিধৃত করা 
হয়। লোকগাথা শাখার সংগ্রহে আছে সাউথটাইরলের ২০০০, ওয়েস্ট এবং ইস্ট প্রুশয়ার 
৮০০০, স্লেশাহক্খা হোলস্টেইন থেকে ১২০০০, বোহেমিয়ার ৪৫০০ এবং লোয়ার স্যাক্সনি ও 
পালাটিনেটের বহহসহম্ন লোকগাথা এবং রূপকথা । 

লোকশিল্প সংগ্রহের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠন ইউরোপের সর্ববৃহৎ বললে অত্যুন্ত করা 
হয় না। এর সংগ্রহে লোকগাথার যে নমুনাগ্ি আছে তাতে ইউরোপের প্রায় সমগ্র লোকগাথা, 
রূপকথা ও মৌখিক গল্পের উপাদানের চিহ খুজে পাওয়া যাবে। সারা পৃথিবীর বিদগ্ধসমাজ 
এই সকল নমুনার টেপ এই প্রাতিজ্ঠানের মারফৎ সংগ্রহ করেন। 

নূতন গ্রন্থ 

ক্যানাডম্ান সর্ট স্টোরিঙ্গ £ রবার্ট উইভার। 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিট প্রেস বিশ্ব-উচ্চাঙ্গ-সাহত্যের যে সংগ্কলনগুলি মুদ্রিত করেছেন 
তারই একটি খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডাঁট ছোটগল্প সংগ্রহ শাখার অন্তর্গত এবং 
কানাডার ছোট গল্পসমূহ এতে পাঁরবেশিত হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত অন্ট্রোলয়া এবং িউ- 
জিল্যান্ডের ছোটগল্প সংগ্রহের মতই চিত্তাকর্ষক। 

সম্পাদক রবার্ট উইভার গ্রল্থটর পরিচয়পন্রে বলেছেন কানাডিয়ান লেখকগণ এখন 
িশবসাহত্যের আঁঙনায় নিজেদের চিহিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পাঠকগণ এই সংগ্রহে মান্র 
দুটি জায়গার রচনাধারার স্গে পাঁরচিত হতে পারবেন। মন্ট্রিল এবং টরেন্টো সহরের পশ্চাদ- 
ভূমিই গল্পগুলির পটভূঁমকা। প্রেইরীর বিশাল পটভূমিকা কেন অবহেলিত হল তা বোধগম্য 
নয়, গল্পগ্যীলর রচনাকাল আত আধ্বীনক। 

কানাডা বিশাল দেশ সতরাং একটি মানত খণ্ডে সমগ্র কানাডিয়ান সাহত্যিকগণের গঞ্প- 
রচনার নমুনা গ্রাথত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অতএব অপর একটি পাঁরপূরক সংগ্রহ গ্রন্থের 
আশা আমরা করতে পাঁর। বর্তমান খণ্ডে একমান্র মোরালি কালাহানের দুটি গল্প স্থান পেয়েছে, 
অন্যান্য লেখকগণের একাঁট করে গল্প মদীদ্রুত হয়েছে। ইদানীং কালে কানাডার [বিশিষ্ট লেখক 
হলেন মাভেস গালান্ট, ম্যালকম লাগার, লিও কেনেডি এবং রেমণ্ড কুইস্তার প্রভৃতি, এদের 
গল্পও আছে। যাইহোক, বৃহৎকর্মে ভ্রুটিবিচ্যাতি থাকবেই, এই গল্পসংগ্রহ প্রকাশনের ব্যাপারে 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সাট প্রেস যে উদ্যোগী হয়েছে তাতেই আমরা আনন্দিত। 
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দি লিটাররি ক্যারিয়ার অব উইলিয়ম ফকনার £ জেমস বি মৌরয়েখার। 
বিদেশী লেখকের রচনা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধ পায় তখনই যখন আমরা জানতে পার 
যে কোনও লেখক কোন একটি বৃহৎ সাহিতা-পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন 
ধরা যাক হাল আমলের লাক্সনে, লেগার্কৃভস্ত, কোয়াঁসমোদো প্রভীতির কথা । এ'রা যখন সাহিত্যে 
নোবল পুরস্কার লাভ করলেন তখনই আমরা এ*দের রচনার প্রাত কৌতৃহলী হই আইভো 
এরন্দ্রকের কথা বাদই দিলাম। 

জেমস জয়েসের পর রচনাশৈলীর অল্তরালে সঙ্গীতের মৃদু ধনি সম্ভবতঃ উইলিয়ম 
ফক্্নারের রচনাতেই লাভ করা যায়। অথচ ফকনার বহুকাল যাবং লেখনী ধারণ করেছেন 
কিন্তু নোবল পুরস্কার লাভ করবার পূর্বে তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে এদেশের সাহিত্যপাঠকের 
কাছে কতটুকু পরিচয় ছিল তা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। 
১৯৫৭ সালে প্রিন্সটন ইউনিভাঁ্সাটর লাইব্রেরীর হলে ফকনারের পাশ্ডুলাপ ও 

পৃস্তকসমূহের এক প্রদর্শনী হয়। সম্প্রতি সেই প্রদর্শনীর এক বর্ণনামূলক তালিকা প্রন্স- 
টন ইউনিভাঁ্সাট ফক্নার ভন্তদের স্াবধার্থে প্রকাশ করেছেন। পস্তকটি পাঁচটি ভাগে 
িভন্ত-_ €১) প্রদর্শনীর ব্যাখ্যামূলক বিবরণ, (২) প্রদর্শিত পাণন্ডুলিপগীলর চিন্রসহ বর্ণনা, 
(৩) সমগ্র রচনার ইংরাজী সংস্করণের তালিকা, (8) বিদেশী ভাষায় অনূদিত সংস্করণের বিব- 
রণ, (৫) ফকনারের যে সকল রচনা ছায়াচিন্রে রূপায়িত অথবা টেলিভিসনে প্রযোজত এবং 
১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে যে সকল উপন্যাস ও গল্প প্রকাশকের কাছে প্রেরণ করে- 
ছিলেন তার তালিকা প্রত্যেকটি বিভাগের শীর্ষদেশে সুযোগ্য সম্পাদক জেমস মোরয়েখার 
মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঁরচিতি মুদ্রুত করায় পুস্তকটির ব্যবহারিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে 
বলেই মনে হয়। সাহিত্যপাঠকের কাছে (বিশেষতঃ ফকনার গুণগ্রাহীদের নিকট) এই পুস্ত- 
কঁটি অপারিহার্যয। 

অজিত দাস 



সংষ্কতি সংবাদ 

লাগের ' 
চিন্জগতে শিল্পী লাগের একটি সুপাঁরাঁচত নাম। বর্তমানে চলাত বছরের ২৯শে এীপ্রল 
পযন্ত গাগ্েনহাইম মন্যাজয়ামে শিল্পীর আধূনিকতম চিন্রকর্মের এক প্রদর্শনী অন্দা্ঠত হলো। 
আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পীর গত পনের বছরের কাজ প্রদর্শিত হয়েছে। লাগেরের চিন্রকর্মকে 
ফর্মের গুণতথ্যগত পরিপ্রোক্ষিতে মন্যরালধর্মী বলা যেতে পারে। তবে বর্তমানের প্রদর্শনীতে 
লাগের পাঁচটি বিষয়বস্তুকেই বিভিন্ন ভাবে পাঁরবেশন করেছেন। সাঁতারুর গাঁতি, বিশ্রাম, শ্রামক, 
ভ্রমণকারীর আনন্দ আর চলমান জীবন এই পণ্চাটই মূল-চিন্রের সূর। এই পাঁচাট বিষয়ের ওপর 
নানা ধরণের (লাগের পল্থী ) স্কেচ, ফর্মের বিন্যাস প্রদর্শনীটিকে বিশেষ আলোকপাতে উজ্জল 
করে। লাগের উল্লিখিত বিষয়ের ওপরই বেশী কাজ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
ঠিকাশোর গুয়েরানিকা সম্পাক্ত 'বাভল্ন কাজ। গুয়েরানকা 'উনিশশো আটান্রশে সম্পাদিত 
িকাশোর এক বিশেষ চিন্রকর্ম। কিন্তু বর্তমানেও পিকাশো গুয়েরনিকা সম্বন্ধীয় স্কেচ ইত্যাদি 
করে চলেছেন। লাগেরও ওই পাঁচাটি বিষয়েই মূল সদরকে রেখে নানা ভাবে কাজ করে চলেছেন। 
িকাশোর কাজের মধ্যে বিশেষ একটি আবেগময়তার আঁধক্য লক্ষণীয়। কাজের মধ্যে আবেগই 
বস্তৃতঃ প্রধান। কিন্তু লাগেরের কাজের মধ্যে আবেগ ব্যাদ্ধগত বিন্যাসধমাঁতার প্রসাদ-গুণে 
স্তামত। এই স্তিমিত আবেগ লাগেরের বিন্যাসধমর্ঁ দ্বৈত ডাইমেনশনগত ফর্মের প্রভাবে 
অসামান্য গুণগত সত্যে উপস্থাঁপিত। লাগের ফুল, পাখী, নারীর চিন্ন কর্মে ফুল, পাখী আর 
নারীর বাহ্যক ফর্মকে সম্পূর্ণভাবে শুধুমান্র বাদ্ধিযুন্ত য্ান্তর অবতারণায় নিরস 'ডিজাইনেই 
পর্যবাঁসত করেননি । সেখানে ফুল, পাখী আর নারীর স্বাভাবক কোমল ভাবপ্রধানকে বজায় 
রেখে ফর্মের এক অপূর্ব বিন্যাসসাধন করেছেন। লাগের পন্থায় বস্তুর বাহ্যক রূপ-দর্শনের 
মাধ্যমে অন্তর্গত গুণ সত্যের বিন্যাস পাঁরবেশ পাঁরিকজ্পনায় দযৃষ্টিগ্রাহ্য সমস্ত কিছুকে এক 
অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে। 

লাগেরের ছবিতে প্রথম দর্শনেই প্রেম এই কথাটির প্রয়োগ সম্ভব নয়। ছবি দেখে তবে 
তার রসে আভষিন্ত হতে হবে ধীরে ধীরে । কারণ বাহ্যক জন গত সাধারণ ফর্মের উপস্থাপনা 
সেখানে নেই। যতট,কু বিন্যাসসাধনে বাহ্যক জনগত ফর্ম প্রয়োজন ততট.কুকেই লাগের গ্রহণ 
করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ লাগের পন্থায়। এই লাগের পন্থায় ফর্মের কোয়ানাটাট অপেক্ষা 
কোয়ালিটির জয় ঘোষণাই প্রধান। 

সেজা, পিকাশো 
গত মার্চে ওয়েলসাল কলেজ ফ্যাকালটি স্যালারী আাডভাল্সমেন্ট ফাণ্ডের প্রয়োজনে উইলডার- 
স্টেনে এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীতে সেজাঁ, িকাশো প্রভৃতির চিন্রকর্ম প্রদর্শিত হয়। সেজাঁর 
ইটালিয়ান মেয়ে ছবিটি আটারশো ছিয়ানব্বুই সালে অঙ্কিত। এই প্রদর্শনীতে পিকাশো আঙ্কিত 
ডোরা মারের প্রাতকাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেজাঁ আর পিকাশো এই দুটি নামের মধ্যে 
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প্রায় আশী বছরের তফাং। কিন্তু দুজনেই এক বিশেষ চিন্রধমাতার জন্য এক নিকটতর 
সম্বন্ধের অংশীদার। 'উনাবংশ শতাব্দীতে সেজাঁ ফর্মের বাহ্যক রূপাদর্শের অন্তরালে বিন্যাস- 
ধমাঁতার বিচিত্র বিভিন্ন গঠনকে আলোকপাত করতে সক্ষম হয়োছলেন। িউবইজম কথাটির 
উদ্ভব ঘটোছল প্রাতচ্ছায়াবাদীতার প্রসাদগন্ণে। প্রকতির বিচিত্র রূপ বন্ধনগ্াল প্রাতচ্ছায়া- 
বাদীদের মুহূর্ত মান্র সময়ের কল্পনানেত্রে আশিক্ষত রং-এর সমন্বয়সাধনে মাধূরযমণ্ডিত হয়ে 
উঠোছিল। কল্পনার অবাধ প্রসার বাহ্যিক ফর্মের আড়ালে ঘটতে সুরু করলো। সেজাঁ এই রং 
ব্যবহারের পদ্ধাতর মধ্যেই ফর্মের সাঁলাডাট কিংবা ঘনত্বকে রূপ দেবেন বলে আলাঁখত অদশ্য 
সমস্ত রেখার অবতারণা করলেন। এই রেখার বন্ধনীগুঁল ক্রমশঃ ঘনত্ব পাঁরবেশনে দ্বৈত 
ডাইমেনশনে ল্স্ত হতে লাগল। তবে সেজাঁ পুরোপনীর তিনাঁট ডাইমেনশন গত ইলন্শনকে 
চিন্ন-ফর্ম থেকে বাদ দেন নি। 

তিনি শধু ফর্মের বিচিত্র অন্যান্য অনুভূতিকে গোলাকার কৌিক, সরল প্রভাতি বিভিন্ন 
রেখার সমন্বয়ে কম্পলোকের নতুন তন্তু পাঁরবেশন করলেন। িকাশো সেই নতুন তত্বুকে 
কিউবইজমের ডাইমেনশন মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। বাহ্যিক ফর্মগীলর বিচিত্র অন্যভুতিগত 
আভজ্ঞতাকে কল্পলোকের সুদূর প্রসারী জগতের অভিনব গঠনপদ্ধাঁতর মধ্যে উপস্থাপিত 
করলেন। যেখানে সেজাঁ কিউবইজমের প্রথম পুরুষ, িকাশো সেখানে উত্তরপুরুষ। তবে 
িউবইজম বর্তমানের চিত্র-ফর্মে ক্রমশঃ শীতল বৃদ্ধিগত বিন্যাস-ধমর্ঁতার জন্য পরিতান্ত। 
কিউবইজমগত ফর্মের বিন্যাস পাঁরত্যন্ত হলেও, এই বিশেষ চিত্র কষ্পনা থেকে আধানক চিত্রের 
নতুন পথ আববিক্কৃত হয়েছে এবং কল্পনা ও বাস্তব এই দর্াটর সংমিশ্রণকে আধানক জগত চিত 
চূড়ান্তভাবে কিউবইজমেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে মেনে নিয়েছে । এই ইজম এখনও বর্তমানের 
বিভিন্ন বিন্যাসধর্মী চিত্রে অঙ্গীভূত। আলোচিত লাগেরও, প্রথমে কিছ কিউবিস্ট চিত্রে নিজের 
প্রীতভা প্রাতীন্ঠত করেছিলেন। ব্রাক ও কিউীবিষ্ট শিল্পী হিসাবে সমাধক পরিচিত ছিলেন। 
তবে এই শতকের প্রথম দুটি দর্শকের মধ্যেই কিডীবষ্ট চিন্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় এবং তৃতীয় 
দশকে ও চতুর্থ দশকের প্রথম ভাগেই নতুন বিন্যাসধমাঁতা এই 'কিডীবিষ্ট, পল্থীদের স্থান গ্রহণ 
করে। সেজোঁ কিডীবস্ট মতের প্রতিষ্ঠাতা, তবে তিনি কিউীবিষ্ট নন। কারণ িউবইজমের 
মত ব্লমশঃ হয়গ্রাহ্যতার স্থান ব্দদ্ধর দ্বারা আঁধকৃত হতে দিয়ে চিরে শুধূমান্র ব্দ্ধির 
অনুশীলনকেই প্রাধান্য দিতে সুরু করে। এতে করে সামাঁয়ক আনন্দ পেলেও 'িল্পীরাও 
ক্পলোকের আমেজকে বাদ্ধর ক্ষুরধার তরবারীর আঘাতে ছিন্ন করে ক্রমশঃ শিল্পী থেকে 
গাণিতিক হলেন। এই শুধুমাত্র বাঁদ্ধর বিশাদ্ধ থেকে নতুন শিল্প-জ্ঞান শিষ্পীদের উদ্ধার 
করে মনোজগতের অন্য কিছুর আবেগকে অনুভূতি দিয়ে বিশ্লেষণে তৎপর হলো। কল্পনার 
আমেজ বৃদ্ধির স্থান ক্লমশঃ গ্রহণ করলো। িউবইজম একটি সাময়িক তরঙ্গ বিশেষ। 

[সসলে | 
প্রাতচ্ছায়াবাদী সিসলে আকাশের বর্ণ অনুলেপনের শিজ্পী। বিরাট আকাশের ছবিই গসসলের 
প্রধান বিষয়বস্তু। প্রতিচ্ছায়াবাদীতা প্রকৃতির রূপদর্শনকে আনন্দ অনুভূতির মাধ্যমেই প্রকাশ 
করোছলেন। সূর্যের সাতটি বর্ণের অনধ্যান এবং তাদের 'বিচিন্র বর্ণ সম্ভারই প্রাতিচ্ছায়াবাদী- 
চিত্রে প্রধান এবং প্রথম শিল্প-চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-বন্ধনগুলিই 
িজ্পীর আপন মনোজগতের রসে "সন্ত হয়ে আনন্দমূখর বর্ণ অনুধ্যানে প্রকাশ পেত। মঅনে, 
রেনোয়াঁ, 'িজারো প্রভৃতির বন্ধু শিল্পী সিসলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রাতিচ্ছায়াবাদীতার মধ্যে 
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আপন আসন প্রাতচ্ঠিত করোছলেন। সমালোচকদের স্বল্প জ্ঞান এই শিল্পীদের প্রাতিচ্ছায়াবাদী 
বলে বাঁঙ্কম কটাক্ষে আভাহত করেছিল। শিল্পীরা স্বেচ্ছায় এই নাম গ্রহণ করে প্রতিচ্ছায়া- 
বাদীতার চূড়ান্ত প্রকাশ সম্ভব করলো। আধুনিক এবং আধুঁনকতম শিল্প-চেতনায় প্রাতিচ্ছায়া- 
বাদীতার অবদানই প্রধান। মঅনে, রেনোয়া প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের বন্ধু হলেও মৃত্যুকালে 
তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো- তাঁর প্রিয়তম শিল্পী কারা_তখন 'সিসলে যাঁদের নাম উল্লেখ 
করেছিলেন তাঁরা তাঁর কেউই বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। উীল্লখিত শিষ্পীদের মধ্যে ডেলাক্কোয়া, 
কোরো, মিলে, রুশো-ই প্রধান ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্বে মঅনেকেই ডেকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। একমান্র মঅনেই ত'র মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন। 

১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৭, ১৮৮২ সালের পর পর প্রদর্শনীতে 'সিসলে প্রাতিচ্ছায়াবাদীদের 
প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। কিন্তু প্রাতিচ্ছায়াবাদীদের প্রধান যে প্রদর্শনী ১৮৮৬ অনুষ্ঠিত 
হয়োছিল, এই প্রদর্শনীতেও তাঁকে আমন্দরণ জানানো হয়, কিন্তু তান গণগ্যার জন্যে সেই 
প্রদর্শনীতে যোগ দেননি। ভাবলে সাত্যই অদ্ভূত লাগে যে গগ্যাঁ যাঁদও প্রাতিচ্ছায়াবাদীদের 
সঙ্গে প্রদর্শনী করেছিলেন, কিন্তু তান একক এবং সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ 'ছিলেন। 

রেণোয়াঁ, গণগ্যা 
কোমল উজ্জঞ্ল বর্ণের শিল্পী রেণোয়াঁ আর গগ্যাঁ হলেন পুরোপ্যার িনখাসিষ্ট। তবুও এই 
দুটি শিজ্পী সম্পূর্ণভাবে প্রাতিচ্ছায়াবাদী। 'উনাঁবংশ শতকের এই দুই শিল্পী বর্তমানের অনেক 
মতবাদের মধ্যে তাঁদের অবদান অক্ষ-গ্র রেখেছেন। আনন্দ মুখরতার শিল্পী রেণোয়াঁ সমাজ- 
জীবনে এক পাঁরচিত শিল্পী ছিলেন। নারীর দেহলাবণ্যের উজ্জল বর্ণ ফুলের বর্ণসুষমার 
মধ্রতা, প্রকৃতির চণ্চল নূত্যপরায়ণ 'বাভল্ল পাঁরবেশ রেণোয়াঁর চিন্র-কজ্পনায় অদ্ভূত এক 
মাধূর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা 'দিয়েছিলো। কিন্ত আধুনিক সভ্যতাবরোধাীঁ গণ্গ্যা নিজেকে 
নির্বাসিত করেছিলেন আদম তাহাইতি দ্বীপে যেখানে নির্জন সমযদ্রবেলায় অশান্ত ঢেউ আঁদম 
কামনা-বাসনার সঙ্গে তরঙ্গাঁয়ত। প্রকৃতি আর নারীর বন্য আদম রূপের অনাবিল সরল 
আভব্যন্তি সকোমল রেখায় বিধৃত। ভয়, আদম ইচ্ছা, কিংবা কম্পলোকের দরাবস্তারী জল্ম- 
মৃত্যুর রহস্য প্রকৃতির পটভূমিতে এক অপরূপ রূপবন্ধনে উপস্থাপিত হয়েছে। রেণোয়াঁ যেখানে 
শুধ্ রৃূপলাবণ্যের কোমলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেখানে গণগ্যা প্রকৃতির রূপাঁবলাস, ভয় আর 

আঁদমতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে অসীম কল্পনার মধ্যে আমাদের নিয়ে যায়। গণ্গ্যা অন্যান্য 
প্রাতিচ্ছায়াবাদী অপেক্ষা অন্যতর কারণ তানি শুধূমান্র প্রকৃতিগত রূপ ভেদগুঁলকেই কোমল 
কিংবা উজ্জল বর্ণের মধ্যে প্রকাশ করেন নি, সেখানে মানবিক আবেদনে শিল্পী বাসনা-কামনার 
সেই গূহায়িত চিন্তাগুলির প্রাতাবিম্ব চিত্রে প্রাতফাঁলত করেছেন। বাস্তব আর অতীন্দ্য়লোকের 
এক সংমিশ্রণে বিচিন্তর বর্ণ অনধ্যানের মধ্যে গ'গ্যা প্রৃতিচ্ছায়াবাদীতার এক 'বাশম্ট আকার । 
পল রোজেনবার্গে অন্াাম্ঠত সসলের চিন্র-ফর্মের সঙ্গে গণ্গ্যা এবং রেণোয়াঁর ছবিও প্রদার্শত 
হয়। 

নাঁখল 'বিশ্বাস 



আলোচনা 

আর একট; সৌজন্যবোধে ক্ষাত কি ? 

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সমকালণনে শংকরাপ্রসাদ বসু বিবেকানন্দের একটি ইংরাজী লেখার অনুবাদ করে- 
ছেন আর তার সঙ্গে একাট বিস্তৃত ভূমিকা জুড়েছেন। বিবেকানন্দকে রক্ষা করার ভার শংকরাবাবু 
একটু বেশী উৎসাহ সহকারেই নিয়েছেন এবং তাঁর যুদ্ধ করার মনোভাবের তীব্রতার দরুণ তিনি 
হাওয়াতেই তরোয়াল ঘুরিয়েছেন। তার ফলে অনেক বালকোচিত উীন্ত কঠিন শ্লেষ ও বিদ্রুপ 

সহকারে লেখকের রাগ ও ঝাঁঝ প্রমাণ করছে কিন্তু যুক্তির দ্বারা আমাদের কোন 'সিথ্ধান্তের দকে 
এগয়ে দিচ্ছেনা। 

[বিবেকানন্দের কি পাঁরচয় এখন এসে দীড়য়েছে সে কথা বলতে গিয়ে লেখক তিনটি 
রূপ সাধারণের মনোভাব থেকে উদ্ধার করেছেন-€১) হিন্দু পুনরভ্যু্খানের নায়ক, ৫২) হিন্দ? 
জাতীয়তার প্রবর্তক ৩) স্কুল কলেজ ও হাসপাতালের গণেশ দেবতা । তারপর লেখক বলছেন 
“আধূনিক ছোকরাদের কেউ কেউ পিতৃনাম ভোলবার কঠোর সাধনায় চোখ পাঁকয়ে এমনও বলছে 
চিকাগোয় বিবেকানন্দের বন্তৃতা সাফল্য জাতীয় জীবনের একটি দুর্মর (দূর-মর!) কুসংস্কার । 
প্রার্থনা কার বাংলাদেশের তেজী তরুণ কন্ঠ চিকাগোয় বিবেকানন্দের সাফল্য অপেক্ষা আঁধকতর 
বচন-সাফল্য অজর্ন করুক, তেমন সত্যই কিছ ঘটলে অন্তরীক্ষে বিবেকানন্দ যাঁদ কোথাও থাকেন, 
“আমার তরুণ সিংহদলের" তেজোবীর্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন, এবং এই সব “অমুসল- 
মান' ব্যন্তিরা “হন্দু িবেকানন্দকে যতই সমালোচনা করুক, যাঁদ তাদের বিদ্রোহের মধ্যে সত্য- 
কারের মনুষ্যত্বের অগ্কুরমাত্ও থাকে তা হলে উল্লাসে অধীর হয়ে বিবেকানন্দ বলবেনই- সাবাস, 
এ তো মহারুহের সম্ভাবনা” 

প্রথমে স্বামীজীর যে তিনটি পরিচয়ের কথা লেখক বললেন তার আলোচনা করা যাক। 
স্বামী বিবেকানন্দকে 'হন্দু পুনরভ্যুতথানের নায়ক, ও হিন্দু জাতীয়তার অন্যতম প্রবর্তক বললে 
কি অপরাধ হয় তা আমার জানা নেই। জাতীয় জীবনে তাঁর এই ভূমিকাগীল কেউ ইচ্ছে করলে 
অস্বীকার করতে পারেন কিল্তু তাতে তিনি যে হিন্দু পুনরভ্যুতথানের নায়ক ছিলেন একথা বল- 
বার অধিকার আমার চলে যাবে না। ইতিহাস বিচারের ভঙ্গী এক একজনের এক একরকম 
হতে পারে। উপরের পরিচয়গুলি ইতিহাসের পটভূমিকায় তাঁর রূপনির্ণয়ের চেষ্টার ফল। 
তৃতীয় যে পারিচয় লেখক উদ্ধার করেছেন -স্কুল কলেজ ও হাসপাতালের গণেশ দেবতা-এ 
তিনি কোথায় পেলেন। যাঁদ বা কেউ কোথাও এ ধরণের কথা বলে থাকে-আমার চোখে এখনো 
তো পড়েনি-তা যে 'বাংলাদেশে স্বামীজীর পরিচয়" নয় এটা সৃস্থ বাদ্ধতে লেখকের বোঝা 
উচিত ছিল কিন্তু বিবেকানন্দকে রক্ষা করার অত্যুংসাহে লেখক বানয়ে বানিয়ে শু তৈরণ 
করেছেন এবং কড়া কড়া কথা বলে আর কিছ না হোক নিজের ঝগড়ার প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করে- 
ছেন। সকলেই জানেন যে বিবেকানন্দের মতামতকে যারা অন্ধভাবে মানেন, যাঁরা বিচার করে 
মানেন বা যাঁরা মানেন না- তাঁরা সকলেই তার প্রচণ্ড ব্যান্তত্বকে শ্রদ্ধা করেন। সৃতরাং 'বিবে- 
কানন্দকে কেউ “গণেশ দেবতা” বলেছে এ কথা নিয়ে উত্তোজত হবার কারোই কোন কারণ নেই 
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অবশ্য যাঁদ মনে এ ভাব আসে যে একমান্র আমিই বিবেকানন্দের রক্ষাকর্তা, তা হলে অবশ্য 
প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হয় যে বিবেকানন্দের জীবনই এহেন উীন্তর যথেষ্ট সবল প্রতিবাদ নয়। 

লেখক 'আধূনিক ছোকরাদে'র কারো কারো "পতৃনাম ভোলবার কঠোর সাধনায়” উত্তে- 
1জত হয়ে পড়েছেন। প্রবীণতার অহংকারে ভাষা ব্যবহারে লেখক সতর্ক হতে পারেন 'নি, তাতেই 
প্রমাণ বিষয়বস্তুর ভারের এবং য্যান্তর ধারের চেয়ে কথার তীব্রতাতেই লেখকের মনোযোগ বেশী । 
সেটা প্রবীণতার লক্ষণ নয় বরং খানিকটা 'আধুনিক ছোকরা” সুলভই। বিবেকানন্দের চিকাগোয় 
বন্তৃতা সাফল্য যে একাঁট দুর্মর কুসংস্কার এ কথাও কি সাঁত্য আধুনিক যুবক মহলের কথা । 
লেখকের বালসুলভতা আর একবার প্রকাশ পেলো যখন ক্রুদ্ধ হয়ে 'দূর্মর' কথার পাশে ব্র্যাকেটে 
(দূর-মর!) লিখে আলোচনার সকল ভদ্র রীতিই 'তিনি এাঁড়য়ে গেলেন। তারপর বিবেকানন্দ 
অন্তরীক্ষ থেকে এই 'আধুনিক ছোকরাদের, কি বলবেন তা নিয়ে লেখকের ক্পনা উচ্ছ্বাসত 
হয়ে উঠেছে। 

অকারণ উত্তেজনা সৃষ্ট না করে, কল্পনায় খাড়া করা শরুদের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ না 
ছড়ে, বিবেকানন্দকে রক্ষা করার অহংকৃত ওদ্ধত্য না দোখয়ে লেখক যাঁদ নিজেকে অনুদিত 
প্রবন্ধের পারচয়দানে নিয়োজিত করতেন তাহলে এত কথার প্রয়োজন হতো না। 

আর একটি কথা প্রয়োগ করেছেন লেখক_াহন্দ; 'ববেকানন্দের সমালোচনায় যারা 
অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা “অমুসলমান।” বিবেকানন্দ সর্বধর্মের মধ্যেই সত্য দেখোঁছলেন। 
চিকাগো বন্তৃতায় তিনি অন্ধের হস্তীদর্শনের গল্প উল্লেখ করে বলেছিলেন যে সবাই সত্য 
দেখছে তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁরই ভক্ত শংকরাপ্রসাদ আজ বিবেকানন্দ সমালোচকদের 
'অমুসলমান বলে গাল 'দচ্ছেন। য'রা গেঁড়া হিন্দু নন, তশদের গায়ে এ গালাগালের ঝাজ 
লাগবে না। আমার গায়ে তো লাগেনি। মুসলমান বলে গাল দিলেও লাগতোনা। এই উীন্ততে 
তাঁর সাম্প্রদায়ক গোঁড়ামী দেখে আমরা সবান্ধবে হেসেছি। মনে পড়ছে সাঁহত্যে প্রকাশতত্ 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন যে একটি ছেলে দেওয়ালে বড় বড় করে লিখেছে 
'রাখালটা বাঁদর" তাতে রাখাল বাঁদর প্রমাণ না' হোক লেখকের রাগ প্রমাণ হলো । 

বিবেকানন্দ বহু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন একথা কে না জানে। কিন্তু তাঁর 
নানা উীন্ত, নানা কাজ দেখে এই ধারণা আমার হয়েছে যে সংস্কার সম্পর্কে তাঁর আচরণ সং্গাঁত 
রক্ষা করে নি। এ সম্বন্ধে তাঁর বহ স্বাঁবরোধী উত্তি উদ্ধার করা যাবে। বলা বাহুল্য যে তানি 
যাদ দীর্ঘ আয়ু পেতেন তাহলে তাঁর এই সমস্ত স্বাবরোধী চিন্তা একটি সুসঙ্গত স্বাবিরোধ- 
মুন্ত জীবনাদর্শকে রূপায়িত করতো। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই দেখোছ। চল্লিশ বছরে 
যাঁদ তাঁর জীবন শেষ হয়ে যেত তবে বহু বরোধা উীন্ত পাশাপাঁশ সাঁজয়ে তাঁর চিন্তার 
স্বাবরোধ প্রমাণ করা যেত। সুদীর্ঘকালের জাঁবনে যত চলেছে দিন, তত বিস্তৃত হয়েছে 
দৃষ্টি, তত ভেত্গেছে বেড়া-_নিরাসন্ত ওদার্যের মধ্যে স্বাবরোধাী চিন্তাগুলি পরিপূর্ণ সং্গাঁতির 
সন্ধান করেছে। 

বিবেকানন্দের জীবনে তা হয়নি। শংকরাপ্রসাদ ভূমিকায় স্বীকার করছেন যে 
সংস্কারকদের সংস্কারেচ্ছার পিছনে কোন স্বার্থবাদ্ধিসম্পন্ন উদ্দেশ্যের ছায়া দেখলে-__“তানি 
ক্ষেতরীবশেষে এ সব কৌতুহলন কর্তব্যবুদ্ধদের হাত থেকে কুসংস্কার শুদ্ধই দেশ বা জাতিকে 
রক্ষা করতে চেয়েছেন।” বিবেকানন্দের মতে কুসংস্কার কি?- শংকরাপ্রসাদের ব্যাখ্যায়-_ “যা 
1কছু এই মাান্ত ও শান্তর বরোধিতা করে বিবেকানন্দের কাছে তাই হলো কুসংস্কার।” তাহলে 
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এই কথা দাঁড়ায় যে কর্তব্যবুদ্ধদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য ক্ষেন্রাবশেষে মত্ত ও শান্তর 
[বরোধিতা করে যে কুসংস্কার তাকেও তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম যে দুটি পাঁরচয় শংকরীপ্রসাদ উদ্ধার করেছেন তার 
আলোচনায় আসতে হলো ।-_বিবেকানন্দ হিন্দু পুনরত্যুথানের নায়ক এবং হিন্দু জাতীয়তা- 
বাদের অন্যতম প্রবর্তক। এই দুটি পাঁরচয়ই বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয়ের অঞ্গা বলে মনে 
করি। বিবেকানন্দকে হিন্দু পুনরভ্যুতথানের নায়ক বললে আপাঁত্ত করার কি আছে। উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা দেশে 'বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন একদল মানুষ হিন্দ; ধর্মের নানা 
লৌকিক আচার বিচারকে অশাস্তীয় জ্ঞানে বর্ন করে হিন্দু শাস্ত হাতড়ে একেশ্বরবাদী 
অপৌত্তালক উপলব্ধিজাত এক ধর্মবোধের (সন্ধান করছিলেন। রামমোহনের |বৈদান্ত চর্টা 
সতাদাহ সম্পর্কে শাস্ত্র বিচার, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সিদ্ধ প্রমাণে শাস্তীয় সিদ্ধান্ত 
সন্ধান, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মরচনা সেই বিচার বাদ্ধ জাগ্রত বাঙ্গালী মনীষার প্রমাণ। রাম- 
মোহনের পরে বিদ্যাসাগর, তার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল ও পরে ব্রাহ্ম সমাজ--সমস্তটা মিলিয়ে 
জাগ্রত ব্যান্তচেতনার জাগ্রত মননশীলতার জয়যাব্রা। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজের নানা লৌকিক 
ও অলৌকিক সংস্কারকে আঘাত করলেও এই ধারা হিন্দুধর্মীবরোধী নয়। তবে পাশ্চান্তাকে 
ছে'টে বাদ 'দিয়ে বা পাশ্চাত্যের সঙ্গে অকারণ বড় ছোটর লড়াই তুলে এ"রা বিশ্লত হনানি। 
সুদীর্ঘকালের অনড় অটল জাীবনধারায় এ'রা স্রোতে আনবার চেষ্টা করোছলেন। 

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে হিন্দুধর্মের পুনরভুযুখানের নায়ক আর জাতীয়- 
তার প্রবর্তক এই দুটি পারিচয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশটা পাশ্চাত্যের পায়ে বাঁকিয়ে 
গেল, অন্ধ অনুকরণে মোহে ভুলবোনা, জাতাঁয় জীবনের আদর্শকে বজায় রাখতে হবে এই 
সব স্লোগান যাঁরা তুললেন তাঁরাই হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরলেন। এই তীর জাতীয়তা 
আদর্শ পাশ্চাত্য ন্যাশানালিজমের শিক্ষা থেকেই পাওয়া । ভারতীয় সাধনার জগতে এই ন্যাশানা- 
লজম বিদেশী। পাশ্চান্তের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেই শিক্ষার ভীত্ততেই বিবেকানন্দ 
বাঁঞ্কমচন্দ্র জাতীয়তার প্রবল ঢেউ তুলোছিলেন। এটা তো ইতিহাস এবং একথাও সবাই জানেন 
যে এ'রা দুজনেই হিন্দুদের বহু কুসংস্কারকে আঘাত করলেও বিদ্যাসাগরের মত নির্মম সঙ্গাঁতি 
রক্ষা করতে পারেন 'নি কারণ এ জাতীয়তার তীব্র মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সময়ে সময়ে দেশের পরি- 
ত্ন্ত সংস্কারকেও কোল 'দিয়েছেন। তাই বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে এ“দের সমর্থন 
ছিলনা, তাই স্বীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বিবেকানন্দ ঘরোয়া পাঁরিবেশে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষার কথাই বলেছেন, তার বেশী এগুতে পারেন নি। সময়ে সময়ে দেশীয় সংস্কারাচ্ছন্নতাকে 
বিবেকানন্দ তর আঘাত করেছেন এবং অন্য সময়ে নিজেই তার সমর্থন করেছেন তান 'িবে- 
দিতাকে বলছেন যে তাঁকে অর্থডক্স হিন্দ; হতে হবে আবার তানিই হিন্দ; গোঁড়ামীর প্রাতি খড়া- 
হস্ত হয়ে উঠছেন। 

কিন্তু এ কথা আগেই বলেছি ষে ভাবনার স্বাবরোধ সত্তেও বিবেকানন্দের যে বলিষ্ঠ 
জীবনাবশ্বাসী দৃষ্টি ছিল তা অন্যান্য সংসারত্যাগী মায়াবাদ সন্ন্যাসীঁদের দৃষ্টি নয়। দীর্ঘায়, 
পেলে এ জাবন-আসন্তিই যে প্রবল হয়ে উঠে, আধ্যাত্মিকতার কুয়াসা-মাখানো বহ ধারণাকে 
স্বচ্ছ করে দিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। খৃষ্টান-্রান্ম-পাশ্চাত্য অনুকরণের আক্মণ থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্য তিনি 8£2651/0 1011101701901019115 1311001917-এর প্রচারক । বিরোধ [ছু 

স্তিমিত হলে তান যে আরও পরিচ্ছন্ন দৃম্টিতে সমস্ত পরিবেশ বিচার করে দেখতে পারতেন 
এবং তার ফলে ষে সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডাঁ ছিত্রভিন্ন করে আরও উদাত্ত ডাক দিতে পারতেন 



১৩৬৯] মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা . ২১৩ 

এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সময় তাঁন পানান। এটা আমারই ধারণা, 

আমার বিচারে এটাই বিবেকানন্দের একমাত্র লজিক্যাল পরিণতি হতে পারতো । 
শংকরাপ্রসাদ যে মনোভাব নিয়ে বাতাসে তরোয়াল চালিয়েছেন সেটা এঁ সংকীর্ণ 1হন্দু 

জাতীয়তার ফল। সূভাষচন্দ্রেরে বিরুদ্ধে গান্ধীজর সংগ্রামের দনে গান্ধীজী বলেছিলেন 
8067 811 9001)85 19 1701 গে 6110,  শংকরা প্রসাদ ঠিক সেই সুরেই বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 

যাঁদের মতামত তাঁর সঙ্গে মেলেনি তাঁদের অমুসলমান বলে গাল 'দয়েছেন, বলেছেন এই সব 
ছোকরারা পিতৃনাম বিস্মাত। যখন বিবেকানন্দর প্রবন্ধের ভূমিকা লিখতে বসেছেন তখন এই 
ছেলেমানষাঁ ঢঙে গায়ের ঝাল মেটানো ক্রোধ প্রকাশ, তার উচিত হয়নি। মনে রাখা উচিত ছিল 
যে কঠিন বাক্য প্রয়োগে যুন্তর পথ সহজ হয় না। 

সে যাই হোক বিবেকানন্দের এই প্রবন্ধাটর অনুবাদ প্রকাশ করে লেখক আমাদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিবেকানন্দের জটিল ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বকে গুরুভান্তর চশমা লাগিয়ে 
সরল করে তোলার কোন প্রয়োজন আম অনুভব করিনা। তাঁর বহূমত, নানা কথার আম 
বিরোধী কিন্তু তার জন্য তাঁর প্রাতি আমার ভান্ত শ্রদ্ধা বা অনুরাগ কারো চেয়ে কম একথা সহজে 
মানতেও রাজী নই। শংকরাপ্রসাদ যাঁদ এই ধরণের আরও লেখা অনুবাদ করেন তবে উপকৃত 
হবো; ভূমিকায় লেখাটির পাঁরচয় থাকলেই সোঁট দেখতে ভদ্রু হয়, বিবেকানন্দের প্রবন্ধের ভাঁমকা 
কোন লেখকেরই ক্রোধ প্রকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র নয়। 

সোমেন্দ্রনাথ বসু 

মাতৃভাষা বনাম আন্তজাতিক ভাষা 

'মাতৃভাষা বনাম আন্তজাতিক ভাষা" এই আলোচনা (সমকালীন, বৈশাখ, ১৩৬৯) শ্রীরাখাল 
ভট্টাচার্য একাঁট বহু আলোচিত বিষয়কে নতুনভাবে উপস্থাপিত করায় ধন্যবাদের পান্ন হয়েছেন। 
কলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের বিগত সমাবর্তন অনূষ্ঠানে 'বাশিষ্ট সুধীঁজনের ভাষণই এই আলোচনার 
সূত্রপাত করেছে। উচ্চাশক্ষার ক্ষেত্রে এমনাঁক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার 
ব্যবহার হওয়া উচিত বলেই লেখক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

রাখালবাবু তাঁর আলোচনাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাঁদ সম্পূর্ণভাবে বাংলায় লিখতেন 

তাহলে আম অবশ্যই তাঁকে আন্তারক সমর্থন জানিয়ে বলতাম যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার 
ব্যবহার সম্পর্কে কারো দ্বমত নেই। 

টেকনোলাজ বোঝাতে গিয়ে প্রয়োগাবজ্ঞান বলা হবে কি প্রান্ত বিদ্যা কিংবা টেকনোলাজ 
কথাটাই থেকে যাবে তা বিচারসাপেক্ষ কিন্তু এখানে আমার আলোচনা এঁ প্রয়োগবিজ্ঞানের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখাঁছ। 

লেখকের সঙ্গে আম সম্পূর্ণ একমত যে আমাদের দেশের অগ্রঙ্গতি আরো দ্রুত, ব্যাপক 
ও জনসচেতন মূলক হবে যাঁদ প্রয়োগবিজ্ঞানের চর্চা মাতৃভাষায় করি। কিন্তু সরকারা পাঁর- 
ভাষার নমুনা দেখে এই আশঙ্কাও মনে জাগে যে বিপরাঁত ফললাভও 'বাঁচত্র নয় কেননা কিছু 
পাঁরভাষা এর আগেই আমাদের মনে যথেম্ট কৌতুকের সণ্টার করেছে। আজ পযন্ত ইঞজি- 
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নীয়ারীং কথাঁটরই কোন উপযুবস্ত পারভাষা বের হয় 'নি, ইঞ্জনীয়ারের সরকার ভাষ্য “বাস্তুকার' 

কথাটাও কোন ইঞ্জিনীয়ার হজ্টচিন্তে মেনে নিয়েছেন না জানি না। বরং ইঞ্জিনীয়ার, ডান্তার, 

মেকানিক এসব কথা আশক্ষিত জনসাধারণ দিনরাত ব্যবহার করছে সহজ ভাবে। 
রাখালবাবু লিখেছেন, "আমারই একজন সতীর্থ রচিত যল্মাবদ্যার বই "ফিটিং শিক্ষা' 

চল্লশ হাজার কাঁপ বিক্রী হয়েছে।' 'ফাঁটং কথাঁটর বদলে যাঁদ কোন বাংলা প্রাতশব্দ থাকতো 
তাহলে কত কপি বিক্রী হতো তা বলা খুবই মুঁস্কিল। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর জন্যে পেনি- 
1সাঁলন বা স্ট্রেপটোমাইসিন কনতে গিয়ে বীজঘ্যম ওষধ জাতীয় কোন বাংলা কথা বলে ওষুধ 
চাইলে কোনাঁদন হয়তো তা মিলতে পারে কিন্তু রোগী তার আগেই মাতৃভাষায় ঈশ্বরের নাম 
স্মরণ করতে করতে মারা যেতে পারেন। এই আশওকাও হয়। 

প্রয়োগাবজ্ঞান একাঁট আন্তজাতিক শাস্ত। অন্য দেশের সঙ্গে চিন্তাধারার ও গবেষণার 
আদানপ্রদানে এ আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে। এজন্যে ইঞ্জনীয়ারীং ও টেকনোলাঁজর আঁধকাংশ শব্দই 
আজকাল আন্তজাতিক তার মধ্যে অনেক ইংরেজী শব্দও যেমন আছে তেমন আছে জামান আর 
ফরাসী শব্দ। চিকিৎসাশাস্ত্রের অসংখ্য লাঁতন নাম সর্বদেশেই প্রচালত এবং এগুলোকে নিজ 
নিজ মাতৃভাষায় রূপান্তাঁরত করার কথা উন্নত দেশের কোন পাঁণ্ডিত বলেছেন বলে শুনি নি। 
অবশ্য বাক্য গঠন ও বিশ্লেষণ মাতৃভাষায় হতে আপান্ত নেই। জাপানের কথা লেখক উল্লেখ করে- 
ছেন জাপানে অনেক দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জাপানী ভাষায় লেখা হলেও আন্তজাতিক শব্দ- 
গুলো ঠিকই থাকে এবং যেগুলো জাপানী অক্ষরে লেখা যায় না সেগুলো রোমান হরফে লেখা 
থাকে। চীন কিংবা লাতিন আমেরিকাতেও এ পদ্ধাতির প্রচলন । 

সকলেই জানে যে পণ্বার্ধক পারিকল্পনার বিরাট কর্ম স_সম্পন্ন করার জন্যে ইংরেজ 
ছাড়াও আরো অনেক দেশের বিশেষজ্ঞেরা এদেশে এসেছেন এবং এখনও অনেকে আসছেন যাচ্ছেন। 
এদের অনেকেই ভালো ইংরেজী জানেন না কিন্তু এর জন্যে কোন অস্বিধা কোথাও হয়েছে 
বলে শোনা যায় নি কেননা হাঞ্জনীয়ারীং ও টেকনোলজির আঁধকাংশ শব্দই আজকাল আল্ত- 
জাতক আখ্যা লাভ করেছে। 

রাষ্ট্রের দায়িত্ব এখানে অনেক। শুধু মাত্র ভাষাতত্বাদি ও সাহিত্যিক দিয়ে এধরণের 
পাঁরভাষা তৈরী করা সম্ভব নয় এরজন্যে ডান্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতিদের ভূমিকা প্রধান হবে। 
তারপর কোন শব্দ আন্তর্জাতিক, কোন শব্দ বাংলা হবে তা বিচার করে দেখবেন। না হলে 
হিন্দী পাঁরভাষার মত টোলফোন বোঝাতে গিয়ে 'কানকা ফুসফুস কিংবা রেলওয়ে স্টেশন 

সাত্যকারের শিক্ষালাভ হবে না। 

হিরপ্যপ্রয় 

গ্রট, পারকজ্পনা ও প্রকাশ 
শব্দের সাম্রাজ্যে লেখার উপনদা-শাখানদ বিস্তৃত চিন্তাক্ষেত্রে লেখক তার ভাব, বন্তব্য, শব্দ, 
কল্পনা প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত না তান নিজেই এগঢীলর পারচালক এ দাট বিরুদ্ধ ভাব- 
ধারাকে সহজেই ভেবে দেখা যায়। 
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মনে হয়, লেখকের উদ্ভাবনী শান্ত একটি গল্প বা কবিতার বা কোন ভাবনার প্রস্তাবক 
মান্র। শ্রম্টার উদ্যোগ এবং রূপসূম্টির কাঠামো পর্যন্তই তার কার্য সীমিত। তা হলে বলতে 
হয়, শ্রম্টার রূপোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে কোন চিন্তা থাকে না। কিন্তু আসল অবস্থাটা বোধহয় 
তা নয়। রূপকার যখন কাঠামো বাঁধে, খড়-বাঁশের আড়ালে-তার পারশ্রমী হাতের আড়ালে তার 
ধিক্পনমনে নিশ্চয়ই সেই সম্পূর্ণ মৃর্তীটর রুপ এসে তাকে উৎসাহ দেয়। 

তা হলে দেখা যাচ্ছে শ্রম এবং শিক্ষা পরস্পরের মুখাপেক্ষি, নইলে অনেক পাঁরকন্পনা 
সুষ্ঠু পারচালনার অভাবে ফুটে ওঠেনা বা প্রকাশ হয়না। 

এই আলোচনার সূন্নে আমরা 'তৃতীয় নয়ন কথাটিকে ব্যবহার করতে পাঁর। পাঁর- 
কজ্পনা দ্বিতীয় বস্তু। কিন্তু ইচ্ছের বাঁজাঁটকে মানসক্ষেত্রে অঙ্কারত হবার সুযোগ পায় সেই 
ক্ষেত্রের আধকারীই তৃতীয় ক্ষেত্রের আঁধকারী। নইলে যে কোন বাজিয়েই হত স:রশ্্রম্টা, যে 
কোন লেখকই হত সাহাত্যক। 

ইচ্ছের পিছনে সক্রিয় যে চেতনাট কাজ করে, তাকে বলা যেতে পারে পরিকল্পনা শাল্ত। 
এই শান্তাট মূহূরতমধ্যে ইচ্ছাকে রৃপদানের প্রাথীমক কাজাঁট সম্পূর্ণ করে। তার পর কিছু- 
কাল ধরে চলে ভাঙ্গাগড়ার খেলা । এবং শেষ পর্যন্ত লেখার "সদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। পাঁর- 
কল্পনার পাশাপাঁশ গল্পের ছক তা সৃম্টির মোটামুটি রূপের প্রাতানিয়ত বিবর্তন সাধিত হতে 
থাকে। এক এক সময় একটি সম্পূর্ণ কলপনাকেও ভেসে যেতে দেখা যায় অন্য একটি পার্্ব- 
বতশ চিন্তার ধারাজলে। এবং প্লটের সঙ্গে পাঁরকল্পনার নিয়ত সংঘাত শিল্পীকে কস্তুরী- 
মগের মত মল্রণাঁসন্ত করে তোলে। শিল্পীর তখন একমাত্র লক্ষ্য থাকে প্রকাশ । মানুষ যে 
আনন্দ থেকে হাসে, সে যন্ত্রণা থেকে কাঁদে, শিল্পী সেই মানুষী যন্ত্রণা আনন্দের 'বামশ্র চেতনা 
থেকেই সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। 

একট. বিশদভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সৃস্টির আঁতুর ঘরের যে দায়িত্ব বা যল্লণা, তা 
নবমাতৃত্ব লব্ধ কোন নারীর দায়ত্ব বা যন্ত্রণার সঙ্গেই তুলনীয় । 

কিন্তু প্রকাশের আগে আরো একটি কাজ চলতে থাকে শ্রম্টার অন্ত্রাতসারে। তা হল 
হৃদয় এবং বাদ্ধির মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন। উদ্ভাবনা তথা সৃন্টর সম্পূর্ণ 
দাঁয়ত্বই যে মস্তিচ্কের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং অনুভবের দায়িত্বও বোধহয় বাাদ্ধ- 
রই। বাদ্ধ অর্থে ভীত হবার কোন কারণ নাই। শিল্পের অনুভবকে স্নায়াবক অনুভূতির 
প্রাতিক্রিয়া মাত্র বললে ঠিক হবে না। এটাকে বরং সকল হীন্দ্রিয়ের এক গণতান্বিক স্বীকাতি বলা 
যেতে পারে। এবং হ্দয়ের দায়িত্ব শুধ্মান্র অনুভূতির রূপে নিজেকে সমর্পণ করা। যাক, যে 
কারণেই হোক, এগুলো গ্লট ও পাঁরকজ্পনার সমকালণীন সময়েই শ্রম্টার মনে যাওয়া আশা করতে 
করতে ক্রমশ দানা বাঁধে। 

প্রকাশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থা । আজকের ভাবনা, কিংবা ছোট্র একাঁট ইংগিত মান, 
দেখাগেল দীর্ঘসময়ের ওপারে একদিন সেই ইংগতটি রুপ নিল। লেখকের কজ্পনার আকাশে 
ভাসমান চিন্তাখণ্ড সবসময় চলাফেরা করে। কোনাট স্থায়ী রূপ নেবে, কোনাট নেবেনা শিল্প 
স্বয়ং সে কথা স্পম্ট করে বলতে পারে না। আবার দেখা গেছে, কখনো চিন্তা আসামানই শ্রষ্টাকে 
প্রস্তুত হতে হয়েছে প্রকাশের জন্য, একটু ভেবে নেবারও অবকাশ নেই। কিন্তু লিখতে হবে 
বলেই কোনাকছ নিয়ে শুর; করলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো রসোত্তীর্ণ হয়না বলেই মনে 
হয়। কোন ঘটনা চোখে পড়ল, মনে একটা মৃদু অনুভূতি থেকে গেল, ব্যস, ওখানেই শেষ । হঠাৎ 
দেখা গেল, দীর্ঘীদন পরে সমধর্মী আর একটি ঘটনা । শ্রম্টা আবন্কার করল পূর্ব ঘটনার সময় 



২১৬ সমকালসীন 1 আষাঢ় 

তার অনুভূতির মুড্টা পারফেকসন বর্তমান ঘটনা দূন্টিগোচর হওয়া মান্ই সেই অনুভূতির 
স্তর যেন হঠাং ভারী হয়ে উঠল। শুরু হল প্রকাশ। অবচেতন মনে অনৃভূঁতির দীর্ঘসময়ের 
প্রস্তুতি মনে হয় লেখকের মনে কনসেনদ্রেশনের িলেমীটুকুর পাঁরপন্রক। 

কারণ গ্লট পাঁরকজ্পনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মনে আনুসাঞ্গক অন্যান্য স্তরের 
ঘটনাগুলি যাঁদ ঠিক ভাবে সম্পন্ন হয় তবে প্রকাশের বিলম্ব হয় না। পারিপার্রিক বিরোধী 

দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এবং প্রায়শই সেই মুহূর্তে আত্ম সমাহিত একাঁট ভাব ফুটে ওঠে তার 
ব্যবহারে তার আচরণে। এটি তাঁর প্রকাশের প্রস্ততি আত্মনিবেদনের পূর্বমৃহূর্ত। 

শান্তি লাহড়ী 



সমালোচনা 

[লাঁপাঁববেক।| শ্রীবজনাবহারী ভট্রাচার্য। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লামিটেড। মূল্য ছ-টাকা। 
সাজঘর।। হন্দ্রামন্্। ভ্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট 'লামটেড। মূল্য দশ টাকা। 

লাঁপাববেক একটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ। সাতাশটি আত সংক্ষিপ্ত লেখার সংকলন। লেখাগুিলকে 
প্রবন্ধ বলা ঠিক হবেনা- কারণ প্রবন্ধের আয়তন এবং গাম্ভীর্য এগ্ীলতে নেই। অথচ সাহত্য 
এবং ভাষাজ্ঞান, উজ্জবল বৃদ্ধির সংমিশ্রণে কয়েকটি সুন্দর লেখার সৃন্টর কারণ হয়েছে। পাঠক 
আত হালকা মন 'নয়ে এ লেখা পড়তে পারেন এবং বাঁদ্ধর কৌতুহল নিরসন করে এমন বহু 
বস্তুর সন্ধান পেতে পারেন। পাঁণ্ডিত্যের ভাণে লেখাগুলি ভারাক্রান্ত নয় অথচ বিষয়বস্তুর উপরে 
লেখকের অধিকারের গভীরতা সহজেই অনুভব করা যায়। 

মূলতঃ লেখাগদাল চারটি ভাগ্গে বিভন্ত। প্রথম ভাগে ভাষাতত্বের কয়েকটি প্রশ্ন, দ্বিতীয় 
ভাগে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, তৃতীয়ভাগে বাংলা সাহত্যের কোন কোন বিশেষ লেখকের আলোচনা চতুর্থ 
ভাগে অবাঞ্গালী ভারতীয় সাহিত্যের উপর চারাঁট রচনা। বিষয়বস্তুর বৌচন্র্য পাঠকের ভাল 
লাগবে। কারণ পড়তে পড়তে নির্বাচনের অবকাশ রয়েছে। 

'লাঁপ সম্পকে গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধাটই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । নাগরী লিপি এবং বর্ত- 
মানের হিন্দী লাপকে এক করে 'দয়ে হিন্দীকে জনীপ্রয় করার এবং কৌশলে দেশের লোকের 
ঘাড়ে চাপানোর যে খেলা চলছে লেখক সে বিষয়ে দৃম্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদের পান্র হয়েছেন। 

ছোটখাটো বানান ভুল যে অনেক সময়েই ছোটখাটো ভূল নয় লেখক তাও দেখিয়েছেন। 
সব্শ্রী, সুধাঁ-সংবাদ ইতি-কথা পাঠকের "চিন্তাকে নাড়া দেয়। লেখার প্রসাদগণে পড়তে ভাল 
লাগে এবং লেখকের বন্তব্য বুঝতে কম্ট হয় না। 

রবীন্দ্প্রসঙ্গে কিছ কিছ ব্যান্তগত আভিন্ঞ্রতার কাঁহনী আছে। বিশেষ করে রবীন্দু- 
নাথের মহলা উপভোগ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত লেখনের কথা মনে রেখে 'স্বাক্ষর সাহিত্য পড়তে 
ভাল লাগলো । 

তৃতীয়াংশের রচনাগ্দালর মধ্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেপে মেদিনীপুরের দান, উল্লেখযোগ্য । 
বিশেষ করে বলবো লেখকের রচনা সরল সহজ অথচ কিছমান্রায় তরল নয়। সাহিত্য 

আলোচনা এই ভাষায় হলে অপ্ডিত পাঠকেরা আরাম পাবেন আনন্দ পাবেন। 

সাজঘর গল্পাকারে লেখা বাংলা নাট্যমণ্টের ইতিহাস। বাংলায় ইতিপূর্বে তথ্যপ্রধান 
নাট্যমণ্টের হীতহাস রচনার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সেখানে সাধারণ পাঠকের কথা মনে না রেখে 
সাঁহত্যের ছাত্রদের কথাই মনে রাখা হয়েছে। ফলে সন তারিখের দীপট, রেফারেন্সের খোঁচা 
পংন্ততে পংন্তিতে, ব্যান্তগত রসের অভাব সাধারণ পাঠককে বিব্রত করে। ইন্দ্রমিত্রের সাজঘর 
বাংলার নাট্যমণ্টের সেই ইতিহাস যেখানে মানুষের প্রাধান্য বেশী। যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের 
সম্বন্ধে নানা ছোটখাটো গল্প এবং প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাহনীগুলিকে জুড়ে জুড়ে লেখক 



২১ ঈমকালীন [আধা 

মণ্চ-ইাীতিহাস পুনগ্গাঠত করেছেন এবং বাংলাদেশের একটি গৌরবময় ধারাকে পাঠকের গ্রহণযোগ্য 
করে তাদের কাছে পেশছে 'দয়েছেন। 

গিরাশচন্দ্রে বাল্যকাহনী দিয়ে সুর; করে লেখক কয়েক পাতার মধ্যেই ফ্ল্যাশব্যাকের 
কৌশলে বাংলানাট্যশালার শ্রষ্টা লেবেডফের দিনে চলে গেছেন। তারপর নবীন বসু, আশুতোষ 
দেব, কালীপ্রসম্নাসংহ, পাইকপাড়ার রাজারা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি নাট্মণ্ প্রতিষ্ঠাতাদের 
কাঁহনীর সরণী বেয়ে আবার গিরশচন্দ্রে ফিরে আসা। তারপর গাঁরশচন্দ্র থেকে শাঁশর ভাদুড়ী 
পর্যন্ত আধুনিক কালের আর এক উজ্জবল জ্যোতিষ্কমণ্ডলণীর কাহিনী। 

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সমালোচনা করার কিছু নেই। উপন্যাসের মত 
লেখক কাঁহনাবিন্যাস করেছেন। তাতে একটা অসুবিধা ঘটতে পারে। অপ্রয়োজনীয় স্থানে 
আতারন্ত ঝেক পড়তে পারে। কাহিনীর চমংকারিত্বে অতি তুচ্ছ চাঁরত্র বিশেষ মূল্যবান মনে 
হতে পারে। অবশ্য তা হলেই বা কি করার আছে। ইতিহাসকে যখন গল্পের ছল্মবেশে প্রকাশ 
করতে হবে তখন এটুকু দূর্বলতাকে মেনে নিলেও কোন ক্ষতি নেই। 

বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকেরা সাধারণতঃ ইতিহাস-বমূুখ। যাঁদি এইভাবে 908৪. 
৫০৪5৫ ইতিহাস সত্য রক্ষা করে দেওয়া যায় তাহলে সেটা দেশের কাজ হয়। লেখক এই গ্রন্থে 
শুধু কাহিনী রচনা করেনান, দেশের কাজও করেছেন। 

নঞ্জ।লা বস, 



ভেষজ-তেলেয় এক বিশেষ মিশ্রণেয় দৌলতে হামাম শেষ, 
পরান্ত শজ আর সুগন্ধী ধাফে। মনরে রাধবেন, একটি হাদাদ 
সাবান অনেক দিও চলে। 
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৮০ 
এ এক সম্ঙ্গযার শ্রেণী ! 

এই শ্রেণীর যাত্রীদেরণ্ভবলু টি? অর্থাৎ বিনা টিকিটের যাত্রী বলা 
হয় ট্রেণের সব কামরাতেই এ'রা থাকেন। বেশভূযা আর মুখের 
ভাব দেখে এদের এই বিশেষ শ্রেণীর যাত্রী বলে চেনা একেবারেই 
অসম্ভব | সময়ে অনময়ে সেইজন্তই টিকিট পরীক্ষা করতে হয়, 
ঘাতরীদের বার বার হয়ত টিকিটও দেখাতে হয় । ফলে বথার্থ 
যাত্রীরা হয়ত বিরক্তই হন। কিন্তু তারা! রেল গ্রতিষ্ঠানের এই 
অন্থবিধা উপলব্ধি করে এই সমন্তার শ্রেণীকে শায়েস্তা করার 
কাছে টিকিট পরীক্ষকদের সঙ্গে সর্বভোভাবষে সহযোগিতা 
করবেন -- এটুহ কি আমরা আশা করতে পারি না? 



দশম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৬৯ 
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বলির নূরি রনি তা যা 
বাক ৬. টাকা। যান্মাসিক ৩. টাকা। | 

| 
২। কথাবারাঁ-বাংলা সা্তাহিক। বার্ষিক ৩. টাকা, ষাল্মাঘক ১:৫০ 
৩। বসহম্ধরা-বাংলা মাঁসক পন্ন। বার্ষিক ২. টাকা। 

| ৪। শ্রামক বার্ভা-হান্দি পাক্ষিক পান্রকা। বার্ধক ১.০ টাকা; 
ই যান্মাঁসক *৭৫ নঃ পয়সা। 

৫। পশ্চিমবাংলা- নেপালী ভাষার সাপ্তাহক সংবাদপন্র। বার্ষক ৩. 
টাকা; ষান্মাসক ১:৫০। 

৬। মগরেবশ বংগাল-_সচিন্র উদ্দ পাক্ষিক পন্নিকা। বার্ধক ৩. টাকা; 
যান্মাসিক ১৫০ টাকা। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য _ 

ক। চাঁদা আগ্রম দেয় 

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের 

সর্বত্র এজেন্ট চাই; 

গ। ভি. শি ডাকে 

গান্রকা পাঠানো হয় 
না। 

অন:গ্রহপূর্বক 

রাইটার্স বিল্ডিং 
কলিকাতা 

এই ঠিকানায় 
গ্রচার আঁধকতণার 

নিকট লিখুন 

পটাতে এ ও (টা: ও এজ 
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ভিনা্তি ন্বি্রীহ্হ. 
পুরীর জগন্নাথ মহাপ্রভৃকে গীতগোবিন্দে বণিত শ্রীকের এক অবতার বলে ধরা হয়। 
পুরীর মন্দিরের দেবমৃত্তিগুলি হল বিশ্বপতি জগন্নাথ, ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী সুভদ্রা। এঁরা 
দকলেই উড়িয্যার অন্যতম আদিম অধিবাসী সাওর! সম্প্রদায় কর্তৃক বনদেবতারপে একদা 
পৃজ্জা পেতেন, তারপর যুগ যুগ ধরে এদের মাহাত্মা দূরে দূরাস্তরে প্রচারিত হয়ে গেছে। 
অসংখ্য ছোট ছ্থোট মন্দিরে বেষ্টিত ১৯২ ফিট উচু পুরীর মন্দির ভারতের প্রাচীন মহান কীত্তি- 
গুলির মধ্যে মন্যতম ৷ চৈতন্দেবের কাল থেকে পুণাতীর্ঘ হিসাবে এর গৌরব চরমে উঠেছে, 
সার! পৃথিবী থেকে অগণন লোকের সমাগম হয় এখানে । 

ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ট তীর্থস্থান এই পুরী। এর আরেকটি নাম শ্ডরীক্ষেত্র, যার অর্থ 
জগন্নাথের আবাসস্থল । পুরীর রথবাত্রা উৎসবও বহুখ্যাত । 
এদেশে যে কোন পর্যটকের কাছেই পুরীর মন্দির একটি অবশ্যু দর্শনীয় স্থান। 

দক্ষিণ পুর্ব রেলওয়ে 
88.1581 ৪.2 
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মকালশন ॥ শ্রাবণ ১৩৬৯ 

₹ এই সকল গরম্দর বিরাধী গুণের একর সময এন্তত 
নিবে কালি শুকায় না, 

কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়। 

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু 
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে। 

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না, 
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে। 

»তস্লেখা কালি 
ও ৬ ও অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই 

মূলেখ৷ আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে * * ৪ 

স্ডালেখা ওল্সান্কঙন ছিন৪ কলিকাতা! ৪ দিলী ৪ বোতে ৪ মাদ্রাজ 

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয় নিশ্রয়োজন। ব্গ্াশজ্ঞ্ (২. গত ৫* বছরেরও উপর বঙলক্ীর ধুতি শাড়ী 
আর নানারকম বস্ত্রস্ভার লক্ষ লক্ষ গৃহের 

শুধু চাহিদা মেটাইনি সেইসঙ্গে আনন্দও 

গীতি বিতরণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর 

অগ্র ২০ প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বঙ্গলক্ষমী কটন 

মিলস ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে । লম্প্রাতি 
নানারকম নৃতন যন্ত্রপাতি আমদানী করে 

দেশের ক্রমবর্ধন চাহিদ। মেটাবার 
বাবস্থ। কর! হয়েছে। 

তিশা 

77887875079 
পাশা বাতাস 

/গ্ 

শ্রজলগী চিমিলস্ন্ ভিনািং০৩ ৩০২ 
৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ 



সমকালীন : শ্রাবণ ১৩৬৯ 

চু ভারতীয় ঞরাহার জীবন্ত নিদর্শন _ ৩ 

1 
টি রা 

শফি বর্ণঅয় যমার্োহ 
বনু শতাব্দী ধরে যে বর্ণময় সমারোহ 

ভারতীয় মানম ও উৎসবের প্রকৃতিকে 

দীপ্ত করেছে তাই ফুটে ওঠে 
প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রার মধ্যে । 

এই সমারোহ ভারতীয় এতিহ্ের 

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-_ স্মরণীয় তিথি 

উপলক্ষে জনমানসের শ্রদ্ধার্ধের পরিচায়ক-_ 

৮৫৮ /8-82/1 ৪2 সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞান ও গবেষণীর 

মৌলিক উপাদান ছিল গাছগাছড়া। স্বাস্থ্যকর কেশবিদ্যাসের 

উপযোগী ভেষজ কেশতৈলের প্রচলন হয়েছিল বছদিন পূর্বেই 

কেয়ো-কারগিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ কেশতৈল 

যুগোপযোগী নতুন রূপ লাড করেছে--এর প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ 

গণ আর মৌলিক বর্ণতো৷ আন্েই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
একটি স্নিগ্ধ সুরভি। 

দে'জ মেডিকেল কোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাডা* দিনী * বোগাই* মাতরাজ  পাটনা * গৌহাটা * কট 
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শ্রাবণ তেরশ' উনসত্তর দশম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 

ল্চশপন্ত 

রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালী সমাজ-মন ॥ অলোক রায় ২২৭ 

হেনরী টমাস কোলব্রুক ॥ গোরাঙ্গগোপাল সেনগৃপ্ত ২৩৭ 

দবারকানাথ ও সতীদাহ ॥ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ২৪২ 

রবীন্দ্র-রচনায় 'চরিত্র-সূচ' ॥ তপতন মৈত্র ২৪৮ 

বিদেশী সাহত্য ॥ আজত দাস ২৫১ 

শিল্প সমাজ ব্যান্ত ॥ নাঁখিল বিবাস ২৫৪ 

জনৈক অন্যায়কারণ ক্ষমাপ্রার্থী লেখক ॥ শঙ্করাপ্রসাদ বসু ২৫৭ 

জাতীয়তা না আন্তর্জাঁতিকতা ॥ রাব মিত্র ২৬০ 

জাতীয় সংহাত ও জাঁতিভেদ ॥ মনোনীত সেন ২৬৩ 

সমালোচনা ॥ শ্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৬৭ 

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগন্ ॥ 

আনন্দ গোপাল সেনগ/প্ত কর্তৃক মডার্ণ ইশ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
হইতে ম্াদ্রুত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 



রমকালশন ॥ শ্রাবণ ১৩৬৯ 

-- বকহিবাজিএগ্ এন. ওদল এও কোং এপ্টুভেট কিনিটউ$। কাঁলকাতা ১ 
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শ্রাণ তেরশ' উনসত্তর দশম বর্ধ ৪র্থ সংখ্যা 

নাজ] লাথাকান্তদেব ও বাঙালী সমাজ-মন 

অলোক রায় 

উনবিংশ শতাব্দীর খাংলা দেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জাবনের পারিচয় একেবারেই লেখা 
হয়নি এমন নয়। রামমোহন রায়ের একাধিক জীবনী আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ 
বস, শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মজীবনী িখেছেন। শাস্তী মহাশয় আরও লিখেছেন 'রামতন্য লাহিড়ী 
ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।' কিন্তু একট; লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে এই সবগ্দাল গ্রন্থেরই লেখক 
ব্রাহ্ম, এবং বাংলাদেশের সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ত্রাহ্গদের অসাধারণ দান এবং প্রাতি- 
পাত্তর কথাই এগ্দাীলতে বিশদভাবে লাপবদ্ধ হয়েছে। হাতহাস যাঁদও নৈর্বান্তক পদ্ধাততে 
লেখা হয় তব: অস্বীকার করে লাভ নেই -কোনো না কোনো রঙের অক্পাঁবস্তর ছাপ তার 
ওপর পড়বেই। ইংরেজের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস, জার্মানের লৈখা ফ্রান্সের হীতহাস 
কিংবা আরও স্পষ্টভাবে এই ছাপ লক্ষ্য করা যায় ক্যার্থালকের লেখা, প্রোটেস্টান্টের লেখা, 
মার্জিস্টের লেখা ইতিহাসে । এঁট একটি অনস্বীকার্য সত্য। তাওতো উনাবংশ শতাব্দীর 
বাংলা দেশের প্রকুত ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি-ব্যান্তজীবনীতে (যা প্রায়শই "দ্রীবিউট' 
রচনা) বা আত্মজীবনীতে বিশ্রেষ দৃম্টির প্রভাব পড়বেই। এর ফলে আমরা ব্লাহ্গধর্মের এবং 
বাহ্মনেতাদের কথা যত বেশি জানতে পার, সে যুগের অন্যদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে 
পার না। সে য্গাঁটকে বলা হয়ে থাকে 'রামমোহন ষুগ।' অবশ্যই সার্থক নামকরণ। রামমোহনের 
মত দুরদৃষ্টি, প্রতিভা এবং বান্তত্ব সে যুগে আর কারোরই ছিল না। কিন্তু তব্ স্বীকার 
করতেই হবে যে রামমোহন নিজে একটা যুগ নন। উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে 
রামমোহনের ঠিক কতটুকু প্রভাব ছিল তা আজও এীতহাঁসিকের গবেষণার বিষয় হতে পারে। 
সে ষুগের সাধারণ মানুষ তখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দ। তাই যুগের পাঁরচয় 
নিতে হলে সেই অগ্াাণত সাধারণ মানুষের ভাবনা চিন্তার খোঁজ রাখতে হবে। অথচ আমাদের 
দুর্ভাগ্য ব্রাক্মরা যেমন নিজেদের কার্যকলাপ বিস্তৃতভাবে 'বাভল্ন পূস্তক পুস্তিকায় লিখে 
গেছেন (বলাবাহল্য প্রচারের মৃখ্য উদ্দেশ্য নিঃয়ই তাঁরা লিখেছেন), হিন্দু সমাজের মানস- 



২২৮ সমকালীন [শ্রাবণ 

ইতিহাস কোনো হিন্দুই লিখে রাখেননি। (অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য একটি বইও নেই)। 'হন্দুরা 
তখন সমাজে প্রাধান্য পেতেন ফলে নিজেদের ফ্থান সম্বন্ধে আতারন্ত অহামকাতেই নিজেদের 
কাজকর্মের কথা প্রচার করার দিকটা ভাবেনাঁন। বর্তমান কালে আমরা যারা ধর্মের কোনোরকম 

সংস্কার দ্বারা বদ্ধ 'নই--যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে চিন্তা করতে অভাদ্ত এবং ইতি- 
হাস রচনায় বৈজ্ঞানকদৃষ্টি অবলম্বন কার, তাদের পক্ষে উনাঁবংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের 
সামাঁজক ইতিহাস সম্বন্ধে পুনরায় ভেবে দেখবার সময় এসেছে। 'রামতন লাহিড়ী ও তং- 
কালীন বঙ্গসমাজ' গ্রল্থাটর কাছে আমাদের খণ প্রচুর, কিন্তু তাকেই একমান্র প্রামাণ্য মেনে, 
বেদবাক্য মনে করার কারণ নেই। সেই যুগের বহুধা বিভন্ত চিন্তারাঁশ এবং ধর্মমত ও সমাজ 
রীতির সংঘর্ষের প্রকৃত পাঁরচয় এযাবং আদৌ লেখাই হয়নি। 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা দেশে প্রধানত চারাঁট ভাবধারা ক্রিয়াশীল দেখতে 
পাই। প্রথম ধারাটি হচ্ছে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তরুণ বাঙ্গালী ছান্ন সম্প্রদায় 
হন্দুকলেজে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ বা পরবতাঁ কাল প্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল'১ | এ*রা যা কিছু 
ভারতীয় এবং হিন্দু ধর্মচিহিত._সব কিছুকে অস্বীকার করতে বদ্ধপাঁরকর ছিলেন। ভাঙ্গনের 
মন্ত্র এ'রা গ্রহণ করেছিলেন, নবজাগরণের মূলে পুরাতনের যে অবলাীপ্ত অবশ্যম্ভাব, তাকেই 
এ'রা দ্রুতগামী করেছিলেন। টমাস পেইনের লেখাই ছিল এদের ধমগ্রিণ্থ, ডিরোজওর মুখ 
নিঃস,.ত বাণীকে এরা সবচেয়ে বি*বাসযেগ্য মনে করতেন। বলাই বাহুল্য 'ইয়ংবেঙ্গল' সম্প্রদায় 
ছিল একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র_যা কিছু রশী ৩, তাকেই ভাঙ্গো: বাংলা ও বাঙ্গালীকে ভোলো, 
ইংরেজী ভাষা ও সংস্কীতির সঙ্গে সঙ্গেই মদ্য এবং 'নাষদ্ধ মাংসকেও বরণ করে নাও। ফলে যে 
কোনো প্রাতিক্রিয়ার মতোই এর তীব্রতা তখান ছিল, ততখানি ব্যাপ্ত ছিল না। ২ ইয়ংবেষ্গলের 
দলে যাঁরা ছিলেন, যেমন তারাচ:দ চক্রবর্তী (১৮০৪ 2--2), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-১৮৬৮) 
রাঁসককৃষণ মাল্লক (১৮১০-১৮৫৮ 2) দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮), রাধানাথ 
শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল 
মিন্ন, মাধব মল্লিক প্রভৃতি তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের সামাঁজক এবং শিক্ষামূলক সব কিছ; 
সংস্কারেরই সহায়ক এবং সায় কর্মী হওয়ায় তাঁদের কাছে পরবর্তী যুগের খণ অনেক-কিল্তু 
তৎকালীন বাংলাদেশে এবং পরবতর্ণ কালেতে বটেই, এদের কোনো সত্যকারের প্রভাব 'ছল না। 
বাংলাদেশের সমাজের একটি আতক্ষুদ্রু অংশের প্রাতিনাধি এরা, সমগ্র সমাজ বা সমগ্র যুগের 
পরিচয় নন এরা । 

সেটা সম্ভবও ছিল না। রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৫) পক্ষেই কি সম্ভব হয়েছিল ? 
রামমোহন কলকাতায় এলেন ১৮১৪ তে। তারপর থেকে বাংলাদেশের প্রাতিটি উন্নাতিশশল সমাজ 
সংস্কারমূলক কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সতীঁদাহ প্রথা নিবারণ থেকে সুরু করে 
ব্রাহ্মসভা স্থাপন পযন্তি অজম্্র কাজ করেছেন। লোক তাঁর মনীমাকে শ্রদ্ধা করতো-কিল্তু তবু 

€১) রাজা দক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঘন্মথ নাথ ঘোষ (কালিকাতা ১১১৭) 
716 71700 0911050 2110 0110 36101101171 01010 13011581101. 5. ভে 08 (7. 0. ২৪ 

00171111617101961011 ৬০101776, 1932) 1. 101--120. 

(২) 17066৫, 1176 05:0055 01 (116 16101117178 2681 01 11056 10 ০8176 046 01 11716 [71100 

0011026 065101966৫ (0 « 1801691 ৫6660 111 01)011 555610 01 6৫010811011. 3017170 10 01586017 01 176 

০9011656 (1016 আএ3 1791019 2175 ০1591 016820155 1069,.-101, 5, [৫06 000), 



১৩৬৯] রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালী লমাজ-মন ২২৯ 

তাঁর মধ্যেই সমাজের সমগ্র মন প্রতিফ।লত হোলো না কেন?৩ বাংলাদেশে একবার মান্র বোধহয় 

সোঁট সম্ভব হয়েছিল এবং তা 'বদ/স/গরের ক্ষেত্রে। আসলে রামমোহনের মনীষার সঙ্গে হদয়- 

ব্তার প্রকৃত যোগ ঘটোন। (রামমোহন তিনবার বিবাহ করেন; দ্বিতীয় পড্ধীর জীবতাবস্থার 

তৃতাঁয় পত্ধা গ্রহণ কি করে সমর্থন কর্নবো ?)। রামমোহন প্রবার্ততি একেশ্বরবাদ বা প্রন্মোপাস- 

নাতেতো লোকের বিশেষ উত্তোজত হবার কারণ ছিল না, বাংলাদেশে বৈদান্তিক এবং নৈয়ায়ক 

পণ্ডিতের কোনোদিনই অভাব নেই। কিন্তু ধর্মমতের প্রশ্ন ততথান নয়, যওখানি সমাজ মনের 

প্রথন। ইংরেজী শীক্ষত রামমোহন ইংরেজী য্যান্তবাদের সাহায্যেই ইংরেজী কায়দায় দেশীয় 

সমাজসংস্কারংক অস্বীকার করলেন। একেশ্বরবাদ+ হওয়াটা আপাঁত্তর কারণ নয়, কিন্তু পৌন্ডাঁলক 

ধমের বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করাট। সমাজের চোখে ক্ষমার অযোগ্া। সাত্যকথা বলতে ক আপামর 
বাংলার 'জনসাধারণ এমনাঁক 'শাক্ষত সমাঞও রামমোহনের গ্রল্থ পড়ে নিজদের দেবাবশ্বাস বিস- 
জন দেয়নি।৪ সংস্কার মান্রেই দূষণীয় এমন মনে করা ভুল। মানুষের মধ্যে আজন্ম সাঁণ্ত 
কতকগল সংস্কার বিদ্যমান, যেগদাল সমাজদেহে রন্ত সঞ্টালনের শিরাউপাঁশরা। তবে সংস্কারের 
মধ্যে ভালোও আছে, মন্দও আহে (কনভেনশন এবং ইভল সংপারাচ্টসন.এর মধ্যে পার্থক্য আছে)_ 
একসঙ্গে সব কিছুকে বরবাদ করে 1দলে সমাজ মনে যে আকাঁস্মক প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হয়, 
তাতে সামাঁজক সত্তা হিংস্র নিষ্ঠুর ভাবে প্রাভরোধের প্রচেষ্টায় নিজের সর্বশীন্ত নিয়েজিত করে। 
কুসংস্কারগাল ধীরে ধারে দূর হয়ে থাকে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। জোর করে কোনো 
জিনিষকে চাপিয়ে দিতে গেলে, তার মধ্যে ধ্যাস্তর প্রাবল্য থাকা সত্তেও সহজভাবে তাকে মেংন 

নেওয়া যায় না। রামমোহন বাংলাদেশের সমাজসন্তার আন্তর পরিচয়টি গ্রহণ করেনান, আর 

তারই ফলে সমাজ সন্তা এবং জনাঁচত্ত তাঁর বিরোধা হয়ে উঠোঁছল। তাঁর প্রভাব বাংলাদেশে 
প্রকৃতপক্ষে কার্যকরা হয়েছে তাঁর মৃতার অনেক পর । রান্ষ ধর্মের প্রকৃত প্রচার এবং প্রসার হয় 
কেশবচন্দ্রের হাতে। র 

তৃতীয় ধারাটি হচ্ছে সেই স্ব্পসংখ্যক বাঙ্গালী যুবক যাঁরা হঠাৎ খৃষ্টান হয়ে গেলেন। 
অবশ্য খঙ্টান হওয়ার কারণ সকলের পক্ষেই এক ছল না, কৃষ্খমাহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩ 
-১৮৮৫) মত কেউ বাধ্য হয়ে সামার্জক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্যই খন্টান 

(৩) “তাঁহার প্রাত স্বদেশবাঁসগণের বিদ্বেব এতদূর বাঁদ্ধত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে যখন 
মহাবদ্যালয় বা হিন্দ; কলেজ স্থাঁপত হয়, তখন শহরের ভদ্রলোকগণ তাঁহার সাহত এক কামাঁটিতে 
কার্য কারতে সম্মত হন নাই। রামমোহন রায় উত্ত বিদ্যালয় কাঁমাঁট হইতে তাঁড়ত হইয়া নিজ 
ধর্মানমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থ'পন কাঁরয়াছলেন।' (রামতন: লাহড়ী ও তৎ- 

কালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯, পৃঃ ৬২) 

'রামমোহন রায় ল” উইলিয়ম বেন্টিঙককে সহমরণ দিবারণের জন্য ধন্যবাদ কারবার উদ্দেশ্যে 
যে আভনন্দন পরালখিলেন তাহাতে তাঁহার কাঁতপয় বগ্ধ্য ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর কারলেন না। 

(এ পৃঃ ১১০) 

(৪) 'তাহাতে তত্বঁবোধিনী আপনার অবলাম্বত ধর্মকে বেদান্তধর্ম ও বেদকে তাহার অন্তরান্ত ভিত্ত 
বাঁলয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত ইইলেন। ইহা হইতে বেদ অন্্রান্ত ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ হইতে পারে কিনা? এই 
বিচার ব্লাহমনসমাজের ভিতরে ও বাঁহরে উপাস্থিত হইল। ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রাতবাদ 
উপাঁস্থত করিলেন, এবং বাঁহর হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত বান্তগণ ব্রাহ্ম দিগকে কপট ও ভণ্ড 
বাঁলয়া বিছুুপ কারতে লাগিলেন? (এ পৃঃ ১৭৩) ্ 



২৩০ গমকালশন : [ শ্রাবণ 

হয়োছলেন, (১৭ অক্টোবর ১৮৩২), আবার কেউ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মত এ্রীহক প্র্লাভনে 
স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন € ১০ই জুলাই ১৮১৫); মধুসূদন দত্ত খুষ্টধর্ম গ্রহণ করো ছিলেন 
07 00৩ 4৯11১1005 ৫15000 511012 €৯ ফেব্রুয়ার। ১৮৪৩)_এবং এর মধ্যে এরীহক কামনা 

পূরণের ইচ্ছাই প্রধান; অবশ্য মহেশচন্দ্র ঘোষের মত উচ্ছাসপ্রবণ যুবক যা কিছ িন্দুয়ানী তার 
উপর 'বিরাগবশতই খ্ৃস্টনাম শরণ করোছলেন (আগস্ট ১৮৩২)। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার 
সংস্পর্শে এসে 'শাক্ষত যুবক সম্প্রদায়ের দোলাচলচিন্তবৃত্তি হঠাৎ অ-াহন্দ কছু করতে হবে 
বলেই খুস্টান হয়োছল। 

চতুর্থধারা হচ্ছে ধর্মসভার দল, যার নায়ক ছিলেন রাধাকান্তদেব (১৭৮৩--১৮৬৭)৫। 
সে সময়ে বাংলাদেশে যাঁরা ধনে-জনে-মানে প্রাতিপত্তিশীল, যেমন মহারাজা কালাকৃষ্ণ দেব বাহাদদর 
দেওয়ান রামকমল সেন, উমানন্দ ঠাকুর, জয় নারায়ণ মিত্র, বৈফবদাস মল্লিক, নীলমণি দে, গোপী- 
মোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর, রামগোপাল মল্লিক, কাশপনাথ মল্লিক, তারণীচরণ "মন্র প্রভৃতি এই 
সভার উদ্যোস্তা ছিলেন। ভবাননচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ধর্মসভার সম্পাদক-ত।ন সেই সঙ্গেই 
ধর্মসভার মুখপন্র “সংবাদ চীন্দ্রকা'ও সম্পাদনা করতেন। সভার উদ্দেশ্য সম্পাদক ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় এই রকম ছল--“শাস্তজ্ঞানে এবং রাজ্যশাসনের দ্বারা ধর্মরক্ষা হয় এই উভ- 
য়ের মধ্যে প্রথমোন্ত বিষয় বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্মরক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে 
শাস্তজ্ঞ ব্যান্তরও, ধর্মরক্ষা করা সুকঠিন হয় যেহেতু অরাজকে সজাতীয় বৈধার্মসমূহ হইতে পারে তৎ- 
সংস্ন্ট দোষে নির্দোষ ব্যান্ত দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন অরাজক হইয়াছে তখনই 
ধার্মিকগণ দলবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব ধর্মরক্ষা করিয়াছেন এবং ধার্মিকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধর্মরক্ষা কাঁর- 
বেন ইহা শাস্তবিধি বটে, মন্বাঁদর শাস্তে স্পম্ট লিখিত আছে। আমরা 'দিগের ভাগ্যহেতু ধর্মপক্ষ 
রক্ষা বিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ম্লেচ্ছ রাজা । ইহার মত এই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম আপনারা 
রক্ষা করুন ইহাতে অধর্ম ধর্ম জন্য কাহাকেও শাসন করেন না এবং ধর্মযাজনকরণেও উপদেশ দেন 
না অতএব রাজার বিধি নিষেধ যে কর্মে না থাকে তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া 
থাকে ইহাতে ধর্মনাশ হওন সম্ভাবনা । অপর রাজা কর্তৃকও এক ধর্মবারত হইল ইহা দেখিয়া 
ধার্মক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রাঁববারে সমূহ একত্র হইয়া ধর্মসভা স্থাঁপত করেন।৬ এ 
সভার নিয়মপন্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে... .। নিয়মপন্রের দুই ধারায় লিখিত আছে যে 
এই ধর্মসভার তার্যপর্য হিন্দঃশাস্ত্র বিহিত ধর্মকর্ম অনাঁদ ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তাঁদ্বষয়ে 
নিবেদনপত্রাদ রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি। (সংবাদ চান্দ্রিকা ১৬ 
পোষ ১২৩১)। 

ধর্মসভার দলকে বর্তমানে প্রাতক্রিয়াশীল এবং পিছিয়ে পড়ার দল বলে সাধারণতঃ 
সমালোচনা করা হয়ে থাকে। ধর্মসভা যে রক্ষণশীল হিন্দুদের সংগঠন ছিল সে বিষয় সন্দেহ নেই-_ 

(৫) 411 5 651060 0820 85181) 5৮ 25017912176 25 65561019119 ৪, 16015561705050 01217) 870 

, 836701565 170 11000155100191916 11701161708 012 0176 29175 0 01£10120005 [710005, 7170 1166 11560 1১9 

1712) ৮25 0015 1702700121915 2170 120021015. 1 925 2. 116 01 011561551) ৫05$01101] 10 11661581016 2120 

(0 ৮0122 196 €91661060 0106 17760616505 01 1715 00010, 10116 17517015 01 5001) ৪. 11801 16101725, 001 

£0 219 081000181 01555 01 00171011111 01 0161, 006 10 0761761716525 ০1 01%111260 90110 (16 

02100056 1619৬, 1867), 

(৬) ১৭ জানুয়ারী ১৮৩০ 



৯৩৬১ ] রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালী লমাজ-মন ২৩১ 

কিন্তু আমরা যারা ব্মানে হিন্দধর্মেরই ধার ধারিনা, তাদের পক্ষ থেকে ধর্ম সভার ন্যাধ্যাবচার 

হওয়া প্রয়োজন বিবেচনায় আম সে সম্বন্ধে কিছ বস্তৃত আলোচনা করবো। আমার ধারণা উনাবংশ 

শতাব্দীর সেই মধ্যভাগে বাংলাদেশে গেড়া হিন্দুর সংখ্যাই বোশ ছিল-_ এবং ধর্মসভা মোটের ওপর 

সেই যুগের সংখ্যাগ্গার্ আপামর জনসাধারণের সমর্থন পেতো--বাংলাদেশের সামাঁজক ইতিহাসে 

তাই ধর্মসভার গুরুত্ব এক কথায় উীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। 

ধর্মসভার প্রাণ ছিলেন রাধাকান্ত দেব। শোভাবাজারের রাজা । সংস্কৃত, আরবাঁ, পারসা 

প্রভৃতি প্রাচ্ভাষায় তাঁর প্রচুর দখল ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজাটাও তানি ভালো করেই 
[িখেছিলেন।৭ ধর্মসভার প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ করা হয়ে 
থাকে যে ধর্মসভা সতনদাহ প্রথা সমর্থন কজ্পেই প্রতাম্ঠিত। রাধাকান্ত দেবকে এর জন্য একনম্বর 
আসামী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ৮ কিন্তু একজন ইংরেজী শাক্ষত 'বদ্বান ব্াদ্ধমান ও হয়বান 
ব্যান্তর পক্ষে এই কাজাট করা কেন সম্ভব হয়ে!ছল তার এ্রাতহাঁসিক কারণ 'ীনর্ণয়ে আমরা এযাবং 
উৎসাহী হইনি। প্রকৃতপক্ষে রাধাকান্ত দেব এবং তাঁর ধর্মসভা সতদাহ প্রথা নিবারণের আইনের 
বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করোছলেন তা হচ্ছে বিদেশ সরকার কর্তৃক দেশীয় সামাঁজক রীতিনীতির 
ওপর জোর করে চাঁপয়ে দেওয়া আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। 'বিদশী সরকার যে ধীরে ধীরে এদে- 
শের সামাজিক জীবনের ভিন্তিভামিকে নড়িয়ে দিয়ে, বাইরে থেকে তাদের নিজেদের মূল্য বোধের 
সাহায্যে দেশীয় জীবনযান্রাকে বিচার করতে চাইছে-_তার ভাবষ্যং কুফল সম্বন্ধে রাধাকান্ত সচেতন 
হয়েছিলেন। তাঁর জীবনীকার বলছেন--'শোভাবাজার রাজপারিবারে কখনও সতাদাহ প্রথা অনঃসৃত 
হয় নাই। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ সতাঁ হইলে রাধাকান্ত বি.শষ মর্মপাঁড়া অনুভব করিতেন। 
তবে কোনো সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে সরকার হস্তক্ষেপ করেন, ইহা তিনি পছন্দ কারতেন না।' 
(সাহিত্য সাধক চরিত মালা--২০, চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ ৩৯)। 

সে যুগে এদেশীয় সকলের মনেই একটি প্রবল ভীতি সপ্ারত হচ্ছিল যে, ইংরেজরা এই 
দেশ জয় করেই ক্ষান্ত থাকবে না, তারা ছলে বলে কৌশলে হিন্দ;দের খৃষ্টান করবেই । সে সময়ে 
খঙ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপই এদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়ে তুলৌছল। আর তাই এই 
ব্যাপারে হন্দদদের পক্ষ থেকে রামমোহন রায়ই খুণ্টানদের বিরদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবং 
বলাই বাহূল্য রাধাকান্ত দেব এই কাজে রামমোহনের সহযোগাঁ ছিলেন। আসলে তখন ব্রাহ্মবিদ্বেষের 
[বিশেষ প্রসার হয়নি। ভারত সভা যখন হোলো ৯ তখন দেখতে পাই তার সভাপতি হচ্ছেন রাধা- 
কান্ত দেব আর সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যান তখন ব্রাহ্মসমাজেরও সম্পাদক )। অর্থাং 

(৭) কলিকাতার বিখ্যাত বিশপ হিবার রাধাকান্ত দেবের ইংরেজ জ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন--রাধাকান্ত 

সন্দর ইংরেজী বলতে পারতেন,_বিখ্যাত ইংরেজী লেখকদের সমস্ত বইই তিনি পড়েছেন; বিশেষতঃ 
ইাঁতহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় কোন পস্তকই তাঁর পড়তে বাকী নেই।' (হেবার্স জার্নাল ;১৮২৪) 

(৮) “১৮৫০ সালে তিনি (রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ) একখানি বিদ্রুপপূর্ণ পুস্তিকা 
রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে রাধাকান্তকে গাধাকান্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। (রামতন লাহিড়ী ও 
তংকালান বঙ্গসমাজ দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১১৭)। 

সেযুগে রাধাকান্ত দেবের তীব্রতম সমালোচক ছিলেন িশোরণ চাঁদ মিন, যাঁকে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্র- 
দায়ের প্রাতিনিধিরুপে গণ্য করতে পারি। দঃ (থা 0৩100 10550 00814 21708 (08- 
০00. 8616৬, 41885 1867), 

(৯) 'বস্তৃতাববরণের জন্য দ্রঃ-কশোরা চাঁদ মি্--মল্মথ নাথ ঘোষ (কলকাতা ১৯২৬), 



২৩২ সমকালীন . [ শ্রাথ 

মহৎ উদ্দেশ্যের কারণে তারা একন্রিত হতে পারতেন এবং একন্রিত ভাবেই কাজ করতেন। ১০ 
আমরা যখন রাধাকান্ত দেবকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাস থেকে 

একপাশে সারয়ে রাখি, তখন ভুলে যাই যে একজন শিক্ষাবদ হিসেবই এদেশের ইতিহাসে কত উচ্চে 
তাঁর স্থান। হিন্দ কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দীর্ঘ চৌন্রশ বছর একাগ্রভাবে রাধাকান্ত শুধু যে 
তার সঙ্গে যুন্ত ছিলেন তাইই না, প্রচণ্ড কর্ম প্রেরণায় যা কাজ করেছেন তা আজও হিন্দুকলেজের 
বিবরণশতে কাগজ কলমে 'াখিত আছে। অবসর গ্রহণের সময়ে কলেজের পাঁরচালনা সাঁমাতির 
সভাপাতি বেথন সাহেব ২৯শে জুলাই ১৮৫০ সালের কার্যববরণীর এই অংশাঁট তাঁকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন--+২০5০1৮৫ 1121 0015 1116011176 02101101 01105 17191 1001702110 1061) 00 191116 

[10171 217) 20116 91020161700 100718101706110 01111011110 0011686, 107000 00501 011 

16০01 00611 ১৫1)56 10 1170 ১০1৮16১ ৬1110) 10116 1২7101117201197010150 100 1116 ০81156 01 

০0111071101) 11) [10017 01111106 1116 10115 15116006101 10100657100 96হোনি, ৮0001001775 01219500, 

১11)06 1015 951 (01011601010) ১৮111) 10106 65181)1151017001711)0 000 1310)0112 17102100087 2100 

1116 65116 10) 5১51)10১৯ 11611 1101)6 ঢা 1061010151)0 10175517160 11 0004 106910211৫0 

৮1001905 6)10 2৮5 00 ৬/107655 10116 896১0 ০11601৯0111) ১1)1020 01 11120 ৫00115100017€0 

51)11711 01 111011161105, ৮1010) 176 1125 ১০ 111500177011021] 11) 6100600111117-১৯ 

উৎকৃষ্চ ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক সংগ্রহ, রচনা এবং প্রকাশ করবার জনা ১৮১৭ খজ্টাব্দে 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপত হয়। 'বাবিধপুস্তক সংকলিত ও প্রণশত হতে থাকলো । 

১০। রাধাকান্ত দেব সম্বন্ধে তার তৎকালীন সমাজ অত্যন্ত বোঁশ শ্রদ্ধাশীল ছিল, যার ফলে 

ধর্মসভার অন্যতম বিরোধী এবং ব্যঙ্গ-অভ্যস্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক পর্যন্ত বারবার তাঁর পাত্রকায় 

রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দুইাট সংক্ষিপ্ত উদ্ধতি এখানে গ্রহণ করছি-_'এই 
রাজ্য মধ্যে শ্রীল শ্রীধ;ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যের.প সমাবজ্ঞ' সাঁদ্বদ্বান ও দূরদশশী অনা কাহা- 

কেও তদ্রুপ দণ্ট হয় না, অপার জলধাতুল্য সংস্কৃত বদা।য় তাঁহার ন্যায় পারদাঁশ ব্যার্ত ধনাঢ্য পাঁর- 
বারের মধ্যে কেহই নাই।' (সংবাদ প্রভাকর, ১০ অগস্ট ১৮৫৪)। “এই বঙ্গদেশের প্রধান সম্ভ্রান্ত আতি 

সুশীল, সাদ্বদ্বান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ধার ধারেন না, বাণিজ্যের গাণ্ড 
মধ্যে কখনই পদক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু কি চমৎকার। খপুস্পের ন্যায় এক মিথ্যা [বিষয়ে তানি আঁত- 

শয় ক্রেশ পাইয়াছেন। রাজ্যে*বরেরা অত্যন্ত আঁবচারপূর্বক তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছলেন, সেই 
রাজাত্যাচারে ভারতবর্ষবাঁস মনূষ্য মান্রেই মর্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে 
ইংরাজ জাতির প্রাতি আমাঁদগের যে এক শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ হইয়াছে । ইংরেজরা আতিমর্যাদক 

বালয়া যে এক 'বিশবাস ছিল, সেই বি*বাস নিশ্বাস পাঁরত্যাগ পূর্বক প্রস্থান কাঁরয়াছে। ইংরেজরা দয়াতে 

পারপূর্ণ বলিয়া আমরা অগ্রে আতিশয় আনন্দিত ছিলাম, কিন্তু এই রাজার ব্যাপারে 'বাশম্ট রূপে 

জানা গেল যে ইহারা অনেকাঁদন পূর্বেই আপনারাদিগের সেই দয়ার গয়া কারয়া বাসিয়াছেন। 
রাজা রাধাকাল্ত দেব বাহাদুরের অপমানে 'হন্দুজাঁতর উচ্চ আভমান, উচ্চমান, আভমানে মিয়মান হই- 

য়াছে, সম্দ্রমের প্রদীপ একেবারে নির্বাণ হইয়াছে । € সংবাদ প্রভাকর ১২ই এপ্রল-১৮৪৯ )__ এই প্রসঙ্গে 

আমার লেখা “ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎকালীন সমাজ মন” প্রবন্ধটি (সমকালীন; কার্তিক ১৩৬৫) দ্রষ্টব্য | 
(১১৯) চুসপো০৮ হতো 06210161671 1211619 19500121816 19610 09 80550190810 8166 001১- 

1191760 17 076 0910965 [২6516৬1 01 411803 1867. | 



১৩৬৯] রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালী সমাজ-মন ২৩৩ 

কিন্তু দেশে গোল উঠলো এ সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত বই পড়লেই 'হন্দ; বান্সকেরা ঘন্টা হয়ে 
যাবে। রাধাকান্ত দেব এই সোসাইটির সঙ্গে বিশেষ ভাবে য্ন্ত ছিলেন।১২ তান হিন্দ? সম্প্রদায়কে 
আশ্বাস দান করলেন যে & সকল প.স্তক পাঠে খৃষ্টান হবার কোন সম্ভাবনা নেই-হিন্দ;রা তবেই 

নিরস্ত হলেন। এর আগে হিন্দ; কলেজের গোড়ার দিকেও এই জাতীয় কিছ প্রশ্ন উঠছিল 

যেহেতু গভর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসব করছে, কাজেই এর মধ্যে নিশ্চয়ই খনটধর্ম প্রচারের 
কোনো উদ্দেশ্য আছে, এমন সন্দেহ সাধারণ লোক করতে আরম্ভ করেছিল। তখন রাধাকান্ত দেবই 

হিন্দ সম্প্রদায়ের কাছে এইর্প প্রাতিজ্ঞা করেছিলেন যে এই কলেজে কোনো রকম খষ্টধর্মের উপ- 
দেশ দেওয়া হবে না। পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা দেখা দিলে রাধাকান্ত নিজে 
সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করোছলেন। 

বাংলাদেশে বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়কে সাহাষ্য এবং শিক্ষার ব্যাপারে উন্নতিমূলক 
কার্যকলাপের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮১৮ €১লা সেপ্টেম্বর ) সালে যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত 
হয়, ডোভড হেয়ার এবং রাধাকান্ত দেব তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। (হেয়ারকে যুরোপাঁয় 
সম্পাদক এবং রাধাকান্তকে দেশীয় সম্পাদক বলা হোতা ।) পাঁরচালনা সমিতির চবিবশজন সভ্য 
ছিলেন, যার মধ্যে যোলজন যুরোপীয় এবং আটজন দেশীয় ছিলেন। প্রধান উদ্যোন্তাদের মধ্যে 
সম্পাদকদ্বয় ছাড়া আর ছিলেন, সভাপাঁতি সার আন্টান বুলার, সহসভাপাতি জে, এইচ, হ্যারংটন 
এবং জে. পি. লার্কনস: কোষাধ্যক্ষ জে বারেটো এবং কলেক্টুর এস, লাগ্রাঞ্জ। উদ্দেশাগৃঁল 
যথাবিহিত ভাবে সুপরিচালিত করবার জনা সাঁমিতির তিনাঁট বিভাগাঁয় কার্য্ম স্থির হয়, একটি 

কাজ হচ্ছে 'নার্দঘ্ট সংখাক কতকগৃি নিযাঁমত "বিদ্যালয় স্থাপন এবং তাদের নানারকম সাহাষ্য- 
দান, অন্যট হচ্ছে দেশের প্রাথামক বিদ্যালয় অর্থাং পাঠশালাগুলির উন্নতি সাধন এবং তৎকজ্পে 
সাহাযাদান. এবং তৃতীয়াট হাচ্ছে 'নার্দঘট সংখ্যক কতকগ্যলি ছাতকে ইংরেজী এবং অনান্য বিষয়ে 
উচ্চতর শিক্ষাদান। প্রথম বছরের শৈষেই প্রায় দশ হাজার টাকা দান পাওয়া গিয়েছিল। ফলে 
সর্মিতর পক্ষে তার কার্যকম চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ নাধা ছিল না। প্রথমে দ্যাট নিয়ামত বিদ্যা- 
লয় স্থাপন করা হয় যাদের সাধারণতঃ বলা হোতো 'নামনাল ইস্কলস'- যার উদ্দেশ্য ছিল দেশের 
অনান্য বিদ্যালয়গলর সামনে আদর্শরূপে বিরাজ করা. যার ফলে অনাদের পক্ষ, অনুরূপ 
উন্নাতি করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়গৃলি অবৈতনিক ছিল, কারণ পীরে ধীরে শিক্ষাবিস্তার এবং 
বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠানো5 আভভাবকদের অভাস্ত করাই স্কল [সাসাইটির অনাতম উদ্দেশ্য 

ছিল। ঠনঠনে আর কলেজ স্কোয়ারে এই দুটি বিদ্যালয় অনাস্থত ছিল। প্রথমটিতে ইংরেজি 
বাংলা দুটি বিভ্ঞগ ছিল, দ্বিতীয়টি শুধু ইংরোঁজ স্কল ছিল। ১৮৩৪ সালে এই উদয় বিদ্যালয় 
ধযন্ত হয়ে ডোঁভড হেয়ার স্কল নামে পাঁরচিত হয়। 

রাধাকান্ত দেব এই স্কুল সোসাইটির উৎসাহী কর্মী ছিলেন। সাঁমাতির দেশীয় সম্পা- 
দকরূপে তান প্রচুর পাঁরশ্রম সহকারে বিদ্যালয় দঁট এবং হেয়ার প্রাতিষ্ঠিত প্রাথামক পাঠ- 
শালাগলি নিয়মিত পারদর্শন করতেন। নিয়মশঙ্খলা স্থাপন করে, নিয়মিত পারিদর্শন এবং 
নিজ শোভাবাজার রাঙ্জনাটিতে নিয়ামত পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাঁদর সাহাযো পাঠশালাগাঁলর প্রত 

(১২) স্কুল বক সোসাইটির মধো চারজন হিন্দ; সভ্য ছিলেন; রাধাকাম্ত দেব, মত্তাঞ্জয় বিদ্যা- 

লংকার, রামকমল সেন ও তারিণীচরণ মিন। (সোসাইটির সঙ্গে রাধাকাম্ত দেবের তেত্রিশ বছরের 
যোগাযোগের স্বীকাঁতির জন্য দুষ্টব্য _ 1776110$ 0110 1517 170০071 0 0.5.73.5.১ 0410%610 

1852), 



২৩৪ সমকালশীন [শ্রাবণ 

উন্নাত করতে রাধাকান্ত সক্ষম হয়েছিলেন। 
১৮২০ সালে রাধাকান্ত দেব সর্বপ্রথমে ইঃরোঁজ পুস্তকের অনুকরণে বাংলা বর্ণপাঁরিচয় 

ও নীতিকথা নামক পস্তক রচনা করেন। দেশীয় লোকদের মধ্যে শক্ষাবিস্তারের জন্য ডেভিড 
হেয়ারের সকল প্রচেষ্টার প্রাতি রাধাকান্তের পূর্ণসমর্থন ছিল। প্রকৃতপক্ষে সামাঁজক, রাজ- 
নৌতিক এবং শিক্ষামূলক সকল ক্ষেত্রেই রাধাকান্ত একান্ত উদার মতাবলম্বী ছিলেন। সেইজন্যই 
'হন্দুসম্প্রদায়ের নেতা হয়েও স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন তিনি সমর্থন করতেন। শুধু তাই নয়, 
গু ৮৮০৩, 1১0০৮, 001 076 1761 01 2. 19061 01 016 0111)0005 0210119, 7২18 [২৪0118- 

19110. 1065, 0101. 10116 91750 10001 0017 (110 60100801011 01 01161--5001--51000751017)21 

021706 0110.১৩ 

স্কুল বুক সোসাইটির তৎকালীন প্রধান পণ্ডিত গৌরমোহন 'বিদ্যালঙ্কারের সহযোগিতায় 
রাধাকান্ত এই ক্ব্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রল্থাট রচনা করেন। স্তশলোকগণকে লেখাপড়া শেখানো 
অশাস্তরীয় নয় এবং পূর্বকালের স্ত্রীরা সুশাক্ষিতা হতেন, এই পুস্তকে তাহাই প্রাতিপন্ন করা হয়_ 
যখন দেশের মধ্যে স্্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচালত ছিল-স্ঘী লেখাপড়া শিখলে 
প্বামীর মৃত্যু হয় এমন ধারণাও স্বীলোকগণের মন আঁধকার করেছিল -তখন একজন হিন্দ 
প্রধানের দ্বারা এইরূপ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় হন্দুসম্প্রদায়ও সাময়িকভাবে রাধাকা'ন্তর 
প্রাতি ক্রুদ্ধ হয়োছল। 

শুধু পুস্তক রচনা করেই রাধাকান্ত ক্ষান্ত থাকেননি, আপনার অন্তঃপুরস্থা স্বীগণের 
মধ্যে শিক্ষা দানের উপায়ও করেছিলেন। ,সসময়ে মেয়েদের বাঁড়র বাইরে পাঠিয়ে শিক্ষাদানের 
কথা হিন্দুরা স্বপ্নেও ভ'বতে পারেনি, তাই তিনি নিজের বাঁড়তে গৃরু মহাশয়ের পাঠশালায় 
অল্পবয়স্কা বালিকাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। স্কুল কাঁমটি দ্বারা কতকগুলি বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তার ছাত্রীদের আপনার গৃহে এনে পারতোধষিক দিতে লাগলেন। 
বেথুন সাহেবের প্রকাশ্য স্কুলের প্রতি অবশ্য তাঁর সমর্থন ছিলনা, কিন্তু সম্ভ্রান্ত মাঁহলাগণের 
অন্তঃপৃর শিক্ষায় এবং অল্পবয়স্কা বালিকাদের স্বস্বগৃহস্থ পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণে তিনি বাধা 
দিতেন না। এতে অনেকে অনুমান করেন, স্কুল কমিটির বালিকা বিদ্যালরগূলির নানা মন্দ- 
ফল দেখে তিনি এইরূপ মত গঠন করোছিলেন। কিন্তু এই মনোবৃত্ত কোনোরকমেই প্রীতিক্রিয়া- 

শীল বলতে পারি না। সেযুগে রাধাকান্ত দেবের সবচেয়ে তীর সমালোচক কিশোরা চাঁদ মিত্র 
পর্যন্ত তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন _- 275 ৩৮, 17055৬61, 07119 1170)565 (1821 116 ৮25 

16617 111)6১56৫ ৮10) 070 6৮115 01 71195106৮01) 10100 1)1011176 01) 11217018005 
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রাধাকান্তের অন্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত ছিল। তিনি ধর্মান্ধ হিন্দুর মতো অনিস্টকর 
প্রথার অনুম্ঠান বা প্রচলনে উৎস্ক ছিলেন না। তাঁর সময়ে এদেশের একজন প্রধান ক্ষমতাশালগ 
লোক যুরোপ দর্শন করে প্রত্যাগত হন। কয়েকজন ধার্মিকস্মন্য তাঁকে জাতিচ্যত করবার জন্য 
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৯১৩৬৯] রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালশ সমাজ-মন ২৩৫ 

রাধাকান্তের সঙ্গে পরামর্শ করেন। রাজা তাঁদের পরামর্শ শোনেনন। অধিকন্তু শনি ইয়রোপ 
দর্শনে অভিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন, তাহা দ্বারা এদেশের অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। 
বিলাত গিয়া তান ঘৃণার পানর হন নাই, প্রত্যুত আঁধকতর সম্মানের ভাজন হইয়াছেন'_ ইত্যাদি 
উপদেশ দিয়া তাঁদের সেইরুপ দুশ্েম্টা থেকে নিবৃত্ত করেন। ১৫ অনেকে বলেন, তিনি কতক- 
গলি হিতানুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত হিতানুষ্ঠানে কখনোই বাধা দিতে আমরা 
তাঁকে দৌখাঁন। এদেশের লোকের ডান্তারী শৈখবার জন্য বিলাত পাঠাবার চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। 
যখন অধিকাংশ হিন্দুই মোঁডকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, তখন তানি তাঁর 
অন্দরাগী সম্প্রদারের প্রবল আপাত্ত সত্বেও তা সমর্থন করতেন। ১৬ 

উন্নাত জিনিষটা আকাশ ফ:ড়ে নামে না। উন্নাতি করবো বললেই করা যায় না। কিংবা 
হয়তো করা যায় বইয়ের পাতায় -- তত্ব হিসেব পাঁরবেশন। কিন্তু 'উন্নাতি' তো কেবল একটা 
তত্ব নয়। কার উন্নাতঃ অবশ্যই মানুষের, সাধারণ মানূষের। সেই সাধারণ সমাজ মনের সঙ্গে 
যুগপ্রবর্তক মানুষটির অন্তরের যোগ থাকা চাই, তা না হলে বাইরে থেকে, আইন করে ছুই 
চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মানুষের মনকে সেই উন্নাত গ্রহণের জন্য প্রস্তৃত করে তুলতে হবে, 
যাতে সে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে সমাজের কুসংস্কারকে গাঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবে। ফলে এই মানাঁসক 
অবস্থা পাওয়ার জন্য সময়ের দরকার, হঠাৎ কিছুই হয় না। রাধাকান্ত দেব সে যুগের সমাজ- 
মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পাঁরচিত ছিলেন -_ তাঁনও সমাজের উন্নতি চাইতেন সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এও তিনি জানতেন, অশিক্ষিত অদ্ধীশক্ষিত আপামর বাংলাদেশের ধর্ম- 
ভীরু জনসাধারণের মন থেকে একাঁদনেই সব সংস্কারের বেড়া ভেঙে ফেলা চলবেনা । তার জন্য 
উপয্য্ত প্রস্তুতি দরকার। এবং বাংলাদেশের সামাঁজক ইতিহাসে রাধাকান্তের সেইটিই মহত্তম 
দান যে, তিনি সমাজমনকে পাঁরবাঁতিতি করার প্রয়াস নিয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য হঠকারতা 
করে বসেননি। রেভারেণ্ড কৃ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যান শুধু ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের 

১৫। রাধাকান্ত দেবের মূতার পর বাঁটশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে (১৪ মে ১৮৬৭) যে 
বিরাট শোকসভার আয়োজন করা হয়, তাতে রমানাথ ঠাকুরের ভাষণ দ্রষ্টব্য | 
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২৩৬ সমকালশন [ শ্রাবণ 

পুরোধা ছিলেন না, ধর্মভীরু খস্টানও ছিলেন পরবতা জীবনে, এবং 'হন্দু ধর্মের গোঁড়ামীর 
প্রীত যার কিছুমাত্র আস্থা 'ছিলনা,-তানিও রীধাকান্তদেবের পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন 
"0 0116 16107181105 107806 01) 006 [২9131015 1611051806 10059106005 2170 1015 01050000015 

(0 0101655, ][ 0217 001) 52) 172 10 15 0110917 00 00111216 1010 0100 015015 10 

5616 1315 101101015 109 15016 11121] 17916 2. 06101019 ; 25 101109911, 10060 %5 1 01110 19৫ 

015179156 016 5686651772751)10) 01 ৪ 1)9-0106 70110101915 5001) 25 111 0100 109 585116 

0791 116 ৮25 10 16001100101 0796 176 01৫ 1101 [77019056 10105617010 5001266. 4৯ 10001) 

11 11715 15960 021) 0115 176 00101192161 ৮/10) 1015 0৮0 0011600100181165- 08066৫ 1 

900. ৪ 518100210, [২819 ৮/0010 06119101) 2109601 11011901100, 1000 101 ৫/71:06 01 115 

60215 10 26১৭ 

(১৭) 290. 



(ননী টমাস কোলক্রৃ 

গোৌরাষ্গগোপাল সেনগনপ্ত 

হেনরণ টমাস্ কোলব্রুক ১৭৬৫ খুষ্টাব্দের ১৫ই জুন লন্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 
1পতা সার জর্জ কোলব্লুক (ব্যারণ) একজন ধনী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রন্ততত্ব বিষয়ে 
তাঁহার সাঁবশেষ আগ্রহ 1ছল); সাধারণ ভাবে তিনি একজন মাজিতরূচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যাস্ত 
1ছলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সাহত তাঁহার 'বশেষ পাঁরচয় ছিল, ১৭৬৯ 
খন্টাব্দে তানি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম 'ডিরেন্তর ও পরে ইহার চেয়ারম্যান নিষ্ন্ত হন। 
টমাস্ কোলব্লুকের পিতা তাহাকে গতানুগাঁতকভাবে কোন বিদ্যালয়ে ভার্ত না করিয়া স্বগৃহেই 
তশহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা কারয়া দেন। মেধাবী ও অধ্য়নশীল টমাস আত অল্প বয়সেই 'বাঁবধ 
বিদ্যা আয়ত্ত করেন, গ্রীক, ল্যাটন, জামান ফরাসী প্রভাতি ভাষা এবং গাঁণতশাস্তের চর্চাতেই 
ত'হার সমাঁধক আগ্রহ ছিল। ১৭৮৩ খন্টাব্দের এরপ্রল মাসে ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারের 
পদ লাভ কাঁরয়া টমাস কোলব্রুক ভারতে আসেন। কালকাতায় আসার 'কিছনাদন পর তাঁহাকে 
সরকার হিসাব বভাগে নিষুন্ত করা হয়। কাঁলকাতায় আসিয়া কোলব্রুক মনে শান্তি পান 
নাই। কোম্পানীর নির্মম শাসন ও শোষণের দৃষ্টান্ত তাঁহার মানাঁসক স্থৈর্য ন্ট করে। কাঁলকাতায় 
য়্যাংলো হীণ্ডিয়ান সমাজের ধম" ও নীতি বাঁজত জীবন যাত্রা প্রণলীর সাহত তিনি নিজের জীবন 
ধারার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই মানাসক আঁম্থরতার ফলে ভারতবাসের প্রথম 
পর্যায়ে তান ভারতবষে'র জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাত কোন শ্রদ্ধা পোষণ কাঁরতে পারেন নাই । চাল“স 
উইলকিন্সের সংস্কৃত নিষ্ঠা এই সময়ে ভাঁহার নিকট পাগলামি বাঁলয়া মনে হইয়াছিল। পিতার 
[কট 'লাখিত একটি পন্রে তিনি চার্লস উইলঁকল্সকে সংস্কৃত পাগল বাঁলয়া আঁভাঁহত করেন 
(59175710018) । ভারতবিদ্যানরাগী পিতা সার জর্জ পুত্রকে প্রায়ই ভারতবিদ্যাচর্চা 
কাঁরতে উপদেশ দিয়া পন্্র লিখতেন ও নানা প্রন করিয়া পাঠাইতেন। পনর টমাস্ সময়াভাবের অজ_- 
হাতে ভারতাবিদ্যা চর্চা এড়াইয়া যাইতেন। 

১৭৮৬ খৃঙ্টাব্দে কোলব্লুককে বেঙ্গল প্রোসিডেন্পীর অন্তভুক্তি ব্রিহতের (মজফরপুর, 
দ্বারভাঙ্গা) সহকার কালেঞ্জর রূপে বদলী করা হয়। ১৭৮৯ খন্টাব্দে তিনি যখন পার্ণয়ার 
য়্যাঁসম্টেন্ট্ কালের তখন তাঁহাকে রাজস্ব বাঁদ্ধর উপায় সম্বন্ধে একটি পোর্ট লেখার ভার 
দেওয়া হয়। এই রিপোর্ট 'লাখতে গিয়া তিনি বাঙ্গলা দেশের কাষ ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরখন 
ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। কোম্পান? প্রজাদের কি নির্মম ভাবে শোষণ 
করেন এবং তাঁহাদের একচেটিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য নীতিতে বাঙ্গলা দেশের ছোট ছোট কুটির 
শিজ্পগযলি কি ভাবে ধংস হইতেছে তাহার এক যথাযথ চিত্র এই রিপোর্টে উপস্থাপিত করা 
হয়।। এই রিপোর্টট ১৭৯৫ খুষ্টাব্দে সরকারী ব্যবহারের জন্য মীদ্ুত হলে (১) ইন্ট ইস্ডিয়া 
কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিব্রত বোধ করেন, এই 'িপোর্টাট যাহাতে কোনক্রমেই 
লণ্ডনে না পৌছায় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই রিপোর্টাট পাওয়ার পর ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোলব্লুকের উপর নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হন। সম্ভবতঃ স্বদেশে 
কোলব্লুকের পিতা সার জজের অসাধারণ প্রভাব প্রাতপাত্তর কথা স্মরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ 
কোলব্রুককে কোম্পানীর চাকুরী হইতে অপসারিত করার চেষ্টা হুইতে বিরত হন। পর্ণিয়ায় 



২৩৮ লমকালসীন [শ্রাবণ 

বাসকালে কোলব্রুুক মনোযোগ সহকারে আরবী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। 
সংস্কৃত ব্যাকরণ উত্তমরূপে আধগত হওয়ার পর তানি সংস্কৃত ও ভারতাবদ্যার প্রাতি গভীরভাবে 
আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উইলিয়ম জোন্স ও. উইল-কন্সের ভারতাবদ্যানূরাগ ও সাফল্য 
তাঁহাকে সংস্কৃত চর্চায় অনংপ্রাণত করে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন 
স্মৃতি শাস্নগুলি অধ্যয়ন কারতে থাকেন। ১৭৯৪ খম্টাব্দে নাটোরে কালের রূপে কার্য 
কারবার সময় হিন্দু স্মৃতি শাস্ত অনুযায়ী চান্ত ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একাঁট পুস্তক রচনা 
কারবার দায়িত্ব তহার উপর অর্পণ করা হয়। সার উইলিয়ম জোন্স ইহা আরম্ভ করিয়া যান। 
তাঁহার অকালমৃত্যুর পর সরকারী অনুরোধে কোলব্লুক এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। দুই 
বৎসর কঠোর পারিশ্রম কারয়া কোলব্রুক এই দাঁয়ত্ব পালন করেন। এই পুস্তক চারখণ্ডে 
কাঁলকাতা হইতে ১৭৯৭-৯৮ খঙ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (২)। হীতিপূর্কে হ্যালহেড কর্তৃক সঙ্কালিত 
4 ০90৪ ০£ (860600 [,9৮/ পুস্তকখানি হইতে এই পস্তকখানি সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ও িভর- 
যোগ্য হওয়ায় ইহা দ্বারা দেশে ন্যায় বিচার প্রাতি্ঠার পথ সুগম হয়। এই যুগান্তকারী গ্রস্থ 
প্রণয়নের জন্য ভারতের গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং কোলরুককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

ইতিপূর্বে এীশয়াটক সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটক রিসাচে স পান্রকায় হন্দ; [বিধবার 
কর্তব্য, ভারতীয় পাঁরমাপ (ওজন ), ভারতের বাঁভন্ন জাতি এবং 'হন্দুদের উৎসব প্রভাতি বিষয়ে 
প্রবন্ধ লাখিয়া কোলব্রক ভারতাবিদ্যাবদদের প্রশংসা অর্জন করেন। ১৭১৯৫ খক্টাব্দে সরকার? 
কার্ষে কয়েকবংসর কোলব্লুককে বারাণসীর 'নিকট মিজাপুরে বাস কারিতে হয়, এই সময়ে তিনি 
বারাণসীঁর পণ্ডিতদের সাহত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাঁখয়া নিজের সংস্কৃত বিদ্যা পারিবার্ধত 
করেন। মির্জাপুর হইতে ন্তারিত হইয়া কোলব্লুক কিছনকাল নাগপুরেও বাস করেন। 
অতঃপর হিন্দ; আইনে গভীর বুৎপাত্তর স্বীকাতি রূপে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কোলব্লুক কলিকাতায় 
সদ্য প্রতিষ্ঠিত সদর দেওয়ানী আনালতের বিচারপাঁতর পদ লাভ করেন। তদানীন্তন কালে 
সংপ্রীম কোর্টের পরেই এই আদালতের স্থান ছিল- এখানে শরিয়ৎ ও 'হন্দুশাস্্রান্যায়শ বিচার 
নিষ্পন্ন হইত, চাঁর বংসর পরে কোলব্লুক এই বিচারালয়ের প্রধান বিচারপাঁত নিয্স্ত হইয়াছিলেন। 
১৮০০ খঙ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইন্টইশ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ 
কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও সাহত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ফোর্ট উইবলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা 
করেন। সদর দেওয়ানী আদালতের 'বচারপাতি কোলব্রুককে লর্ড ওয়েলেসলণ এই নবপ্রাতিষ্ঠিত 
কলেজে সংস্কৃত ও হিন্দু আইনের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল প.র প্রাচ্য- 
'বিদ্যাচ্চার প্রাণকেন্দ্র কাঁলকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ও 'বিচারপাতি এবং অধ্যাপক এই দুইটি 
মনোমত পদ লাভ করিয়া কোলব্রুক সাতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। অধ্যাপনার সূবিধার জন্য কোল- 
ব্লক ১৮০৫ খষ্টাব্দে একাঁট সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন (৩)। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
অধ্যাপনা ও বিচার কার্ষের অবসরে কোলরুক সর্বদা সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিমগ্ন 
থাঁকতেন। ১৮০৫ থষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির এশিয়াটিক রিসার্চেস পান্রকায় কোলব্রুক- 
বেদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (020. 07৪ ৮8093 ০0: 98079ণ 
৮1200850806 1207055-851580 09568201795) ইহার পৃবে বেদ সম্বন্ধে অতি অল্প 

তথ্যই পরিজ্ঞাত ছিল। ডাঃ উইন ট্যরনিংজ তাঁহার গ্রন্থে িখিয়াছেন যে কোলব্রকই বেদ সম্বন্ধে 
প্রথম নির্ভরযোগ্য ও সননির্দন্ট আলোচনা করেন (দ্রঃ [719601 ০1 1270197. [4165280075, 
ড০] 1, ড/20552016, 645)  বেদসম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা সমদ্ধ গ্রল্থট তাঁহার 
“মসলেনিয়াস্ এসেস্? গ্রন্থে সন্মিবিষ্ট হইয়াছে। 



১৩৬৯] হেনরী টাস্ কোলন্্রক ২৩৯ 

কিকাতার বাহিরে থাকিলেও এশিয়াটিক সোসাইটি ও উহার প্রাতিষ্ঠাতা সার উইলিয়ম 
জোন্সের সহিত কোলব্রকের হদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সার উইিয়ম জোনল্স কোল- 
ব্রুকের সংস্কৃত চর্চায় অন্যতম উৎসাহ দাতা ছিলেন। দীর্ঘকাল মফঃস্বলে থাকার পর ১৮০৯ 
খজ্টাব্দে কোলব্রুক যখন কাঁলকাতায় প্রত্যাবর্তন কারলেন তাহার ছয়বংসর পূর্বে ত'হার 
সংস্কৃত চর্চার উৎসাহদাতা জোন্স গতায়ু হইয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া কোলব্লুক এশিয়াটিক 
সোসাইটির কর্মধারার সাঁহত স্বাভাঁবক ভাবেই সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ১৮০৩ খ্টাব্দে তান 
সোসাইটির সভাপাঁত 'নর্বাচিত হন। ১৮১৫ খন্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ভারত ত্যাগের প্রাক 
কাল পর্যন্ত তান সোসাইটির সভাপাঁতর পদ অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতায় আসার পৃবেই 
তান সোসাইটির মুখপন্র £১389620 259592701)65 পান্রকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কাঁলি- 

কাতায় থাকা কালে কোলব্রুক 4£519610 252949701)89 পাঁন্রকায় জৈনধর্ম, হিন্দু ও আরবীয় 
জ্যোতার্বজ্ঞান, সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাবিতা, সংস্কৃত লেখমালা, গঙ্গানদ*শর উৎস, হিমালয়ের উচ্চ- 
তার পাঁরমাণ প্রভাতি বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক গবেষণা সমদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ- 
গলির উপজীব্য কয়েকাঁট বিষয়ে ভারতাবদ্যাবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোলরুকই হস্তক্ষেপ 
করেন। হিমালয়ের উচ্চতা 'নদ্ধারণ ও গঞঙ্গানদশীর উৎস সন্ধান প্রচেণ্টার প্রবর্তক হিসাবে 
কোলব্লুক চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। হিন্দুজ্যোতর্বিজ্ঞান ও জৈনধর্ম সম্বন্ধীয় গবেষণারও 
1তানই প্রবর্তক ছিলেন (৪)। জীব.নর শেষাঁদন পর্যন্ত কাঁলকাতার এঁশয়াঁটক সোসাইটির 
সাঁহত কোলব্রুক তাঁহার সম্পর্ক 1ছন্ন হইতে দেন নাই। ভারতত্যাগের পর হইতে আমরণ তিনি 
ইংল্যান্ডে কাঁলকাতা এঁশয়াঁটক সোসাইটির প্রাতনাধর (এজেন্ট) দাঁয়ত্ব পালন করেন। 
কলিকাতা এশিয়াঁটক সোসাইটির শতবার্ষক সমনক্ষায় (06776917975 7১5৮16৬7 1784-1883) 

কোলব্লুককে সোসাইটির প্রথম পর্যায়ের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর 
সৃপঁণ্ডিত রাজেন্দ্রুলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে লীখয়াছেন- “৪. 17811 01 630080105- 

10215 11100150755 ০0201311100 ৮710) 1216 01691710655 01 1111611501 210 50191161901 01805010010. 

8855444 (172 7150 00 1)217016 521010110 1210501960 2100 11665191016 01 901017112ি0 0011170119165, 

176 0111)1151)00 1779109 535505, 02109512010105 2100 99585 0811106 ড511]) ০৬০19 10191701) 91 

520510170 16207115 0705 19591176076 50110 0111002610105 07 ৬/10101) 10161 501701215 10955 

[00110 ১১০5485 হ £1628610901617720012052921005951101761 2100 10101090170 ১87511 

5০010121, 176 ৬/1016 1100171116 020 010 1001 2 01006 001111118110 1170 10151] 20017101010 1101) 

(6 1)111)110 2100 17015/107512001176 0706 61586 20217060721 1095 19601] 17906 110 011010651 

16532101165 06 1266 76915, 1015 19219015 216 51111100150. 01901) 2.5 10100615 01 07617 1010, 

১৮০৭ খজ্টাব্দে কোলব্রুক কোম্পানীর সর্বোচ্চ পারষদের '(স্মাপ্রম কাউন্সিল) সদস্য 
নির্বাচিত হন। ১৮১২ খল্টাব্দ পর্যন্ত তান এই কাউীন্সিলের সদস্য ছিলেন। প্রধান 'বিচার- 
পাঁতর পদ অলত্কৃত রাখয়াই 'তাঁনি কাউন্সিল সদস্যের কাজ চালাইয়া যান। ১৮১২ খষ্টাব্দ 
হইতে ১৮১৪ খন্টাব্দ পর্যন্ত কোলব্রুক রাজস্ব বোর্ডের (বোর্ড অব রোভনিউ ) সদস্য ছিলেন। 

১৮০৮ খম্টাব্দে কোলব্রুক সংস্কৃত শেষগ্রন্থ অমর কোষ মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশ 
করেন (৫)1 ১৮১০ খন্টাব্দে হিন্দু উত্তরাধকার সম্বন্ধে ত'হার দ্বিতীয় আইন গ্রল্থ 
প্রকাশিত হয়। (৬)। | 

১৮১০ খষ্টাব্দে প্রোটি বয়সে কোলব্লুক জনসন উইলাঁকনসনের কন্যা এীলজাবেথকে 



২৪০ গমকালশন [ শ্রাবণ 

1ববাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহাদের তিনাঁট পত্র জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘাদন কোলব্রদক 

দাম্পত্য জীবন উপভোগ কাঁরতে পারেন নাই। অবসর লাভের প্রাকৃকালে ১৮১৫ খন্টাব্দে 

ভারতত্যাগের পূর্বে ১৮১৪ খস্টাব্দের ৩১শে “অক্টোবর তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কিকাতার 

সাউথ পার্ক স্ট্রীট সমাধি ক্ষেত্রে কোলব্রুক পত্নী এীলজাবেথ চিরানিদ্রায় শয়ান রাহয়াছেন। ৩২ 
বংসর কাল ভারতে চাকুরীর পর পূত্রদের লইয়া কোলব্লুক ১৮১৫ খষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। প্রথমে তিনি বাথ্নগরীতে বাস করেন। পরে ১৮১৬ খন্টাব্দে তানি লণ্ডনে চলিয়া 
আসেন এবং জবনের অবাঁশন্ট কাল এখানেই আতবাহত করেন। ভারতত্যাগ কারলেও আজী- 
বন কোলব্রুক নিজেকে ভারতবিদ্যা চর্চায় নিমগ্ন রাখিয়া ছিলেন। ১৮১৭ খঙ্টাব্দে কোলব্লুক 

ভারতীয় ববজগাঁণত, গাঁণত ও পাঁরামাতি বিদ্যা সম্বন্ধে একটি আতি উচ্চ গবেষণা মূলক পুস্তক 

প্রকাশ করেন (৭)। কোলরুক রাঁচত 'হিন্দুগঁণত ও ভারতাঁবদ্যা সংক্রান্ত আরও কতকগীল 
প্রবন্ধ ইংলন্ডের ছিওলজিক্যাল সোসাইটি ও গ্যাসন্ট্রোনামক্যাল সোসাইটির পন্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ভারতাবদ্যা ব্যতীত বৈজ্ঞানক বষয়ে কোয়ার্টাল জানাল পান্রকাতেও তানি 
অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 

১৮১৮ খম্টাব্দে কোলব্রুক তাঁহার বিশাল পথ সংগ্রহ ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর ইন্ডিয়া 
আ'পস লাইব্রেরীকে দান করেন। দশ হাজার পাউণ্ড অর্থ ব্যয় কাঁরয়া তানি এই প:থগনলি ক্রয় 
করেন। কোলব্রুকের সংগৃহীত পঃাঁথগুঁল বর্তমানেও ইন্ডিয়া আপস লাইরেরীতে অমূল্য 
সম্পদ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত। ১৮২৩ খুত্টান্দে কলিকাত।র এশিয়াটিক সোসাইাটর দস্টান্তে লণ্ডনে 
রয়্যাল এশিয়াঁটক সোসাইটি অফ: গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড প্রাতিত্ঠত হয়। কোলব্রুক 
এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রধানতম উদ্যোন্তা ছিলেন। ইংল্যান্ডে এই সময় তাঁহার ন্যায় প্রাতিষ্ঠা- 
সম্পন্ন সবজনমান্য ভারতাবদ আর কেহ ছিলেন না এইজন্য তাঁহাকে সোসাইটির সভাপাঁতি পদ- 
গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। কোলব্রুক স্বয়ং সভাপাঁতর পদ গ্রহণ না কাঁরয়া পার্লামেন্ট সদস্য 
চ. [7009015 00791159 1৪৮10 ড/11119175 আ১গে। কে সভাপাঁতি নির্বাচিত করেন ও 
নিজে পাঁরচালকের (ভিরেস্ুর ) পদ গ্রহণ করেন। উত্তর কালে কোলব্রুকের পূত্র সার টমাস 
এডোয়ার্ড কোলব্লুক (১৮১৩-১৮৯০) তিনবার 'পতার প্রাতচ্ঠিত এই সোসাইটর প্রোসডেন্ট 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন €১৮৬৪-৬৬, ১৮৭৫-৭৭, ১৮৮১)। এডোয়ার্ড কোলব্রুক ১৮৯৩ 
খূম্টাব্দে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার ন্যায় ভারতাবদ্যাবিশারদ না হইলেও ভারত 'িদ্যা- 
সম্বন্ধে ত'হার প্রচুর আগ্রহ ছিল। পালামেন্টের সদস্যর্পে তিনি স্দাই ভারতবর্ষের কল্যাণ 
সাধনের চেষ্টা কারতেন। এডোয়াডর চেষ্টায় সামায়ক পারিকায় প্রকাশিত কোলবুকের 'নিবষ্গনল 
মিসিলেনিয়াস এসেস নামে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে এই পুস্তকের দ্বিতণয় সংস্করণ 
মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয় (৮)। 

১৮২৩ খষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খম্টাব্দ পর্যন্ত কোলবুক ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে সাংখা, 
ন্যায়, বৈশোষক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন চার্বাক. লোকায়ত, পাশুপত মাহে*বর) লন্ডনের 
রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঁচাট দীর্ঘ নিবন্ধ পাঠ করেন৷ এইগলি পরে সোসাইটির ট্রানষাক- 
সনস এ প্রকাশিত হয় €৯)। এইগ্ীলও, পরে মাঁসিলিনিয়াস এসে গ্রন্থে সম্ষিবিষ্ট হয়। শেষ 
জীবনে হিন্দু স্মৃতি সম্বন্ধে কোলব্রক আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (১০)। 

টমাস কোলরকের অধ্যয়নান,রাগ ছিল অতুলনায়। মাত্র পনের বংসর বয়সের সময় প্রচ্ূর 
অধায়নের ফলে তানি যে বিদ্যা অ্জন করেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরের ছান্রের 
সাঁহত তুলনীয় ছিল। 



১৩৬৯] হেনরী উমাস্ কোলনঢক ২৪১ 

[তানি যখন ভারতে বাস করিতেন তখন তাঁহার তা তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে 
রাশ রাশি প্স্তক প্রেরণ করিতেন। কাঁথত আছে যে একবার জাহাজের যা্লীরূপে তাঁহার 
নিকট অপঠিত আর কোন প্স্তক ছিল না, উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি জাহাজের ডান্তারের 
নিকট যে কয়েকটি ডান্তারি পুস্তক ছিল তাহা চাহিয়া লইয়া সেগুলি পাঁড়িয়া ফেলেন। আজাবন 
আতীরন্ত পারশ্রমের ফলে কোলব্লুক শেষ জীবনে দৃষ্টি শান্ত হারাইয়া ফেলেন। স্ী ভারত 
ত্যাগের পূর্বেই গত হইয়াছিলেন, তিনাট পুত্রের মধ্যে দুইটি পুত্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই মত্যু 
মুখে পাতিত হয়। রোগব্যাঁধ 'ক্রি্ট কোলব্রলুক ১৮৩৭ থষ্টাব্দের ১০ই মার্ট লণ্ডনে ৭০ বংসর 
বয়সে পরলোক গমন করেন। 

(১) 1২611811501 116 [26501151016 01705081015 810 00111001061) 301691, 09100115, 1795. 

(২) 4 010651 011111100 18৬ 01 00118058710 50006551015 ৬10 &. 00101010219 19 18101- 

18111 121171)91001171101) 11815197160 101 01601701791 52115161114 015) 0810018, 
1797-98. 

(৩) /৬ 01817]]21 01 9815101619188886, 08101051805. 

(8) 09010000165 48161016১11 45509001365881076১ 7 
(8) 07 010 1001165০018 09101101 [11100 9100৬, ৬০], 1, 179৭. 

(1) 12110116176101 01 1110191) 0155565, ৬০]. ৬, 1798. 

(০) 01 1110191) ড/6181)15 810 1168511105, ৬01. ৬, 1798. 

(৫) ৮1915191101 0016 06110 11150111)616005 011 1116 1211191 91 1)61111, ৬1. ৬11, 1801. 

(৫) 01 581151011 &19181016 19168865, ৬০]. ৬11, 1801. 

(6) 011 1110 ৬6০৪১ 0 9806৫ /111155 01 11617101005, ৬০[. ৬111, 1809. 

(£) 00501811015 011 ৭6০5 01 18175, ৬০1. 15, 1807. 
(1) 01 1116 [11017112110 /570010 10151510115 01 116 20018010 ৬০1. 10. 1817. 

(1) 01 /81010101 11011111101) 981151011 11050111)1101, ৬০01. 15 1807. 

()) 011 98175101711 21101710106 6060৮, ৬০1. %, 1808. 

(/) 01 010 90011505 0% 0811565 11 111109011, ৬০1]. 1, 1810. 

(1) 07 (016 11011070501 016 71100 50010171015 00110811110 11606551011 01 110 [2001- 

11065 2110 110110115 01 110 11911615 ৬০1. ১011, 1816. 

(71) 017 070 17161011601 1710191255 810100171) ৬০1. 210], 1816. 

(&) [16 40182100518, 29215100116 15631009101 218061156 08115180015, 96121010015, 1808. 

(৬) 11215150011 0 (৮0 10168050501 [71100 18০ 01 [1011610151106, 09100151810, 

(0) 41608 10) 4১010600200 81615018001 [01198050700 টাথাগাত। 0005 210 
31250818 01906060 1) ৪ 0155616801011 01] 1106 5816 01 9010106 25 1010৬ (0 016 11110015, 
[.01001) 1817. 

(৮) ঠ11500112160105 7:55855 1) [নু গা, 00160100166, 2 ৬015, 210 [5010101, 81901251872. 

(৯) 10 76112115500015 06 016 [২0921 /১81800 50060 01 691 83110210210 11612110: 
011 019 01111050019 01 0016 17110001571) (98110198 555611) ০1. (1). 

৪ ্ রি 5.7], (9152 & ৬6158510119) ৬০1. (1). 
রি রা চ. যা (11221158) ৬০1, 0). 

রর রর রঃ ৮. [৬ 05179) 800019) 0112158121-01:20968) 

11821165218, 0830095। 1198185৬215) 6৮, ৬০৭ (8), 
রি রঃ ৮. (6৫215) ৬০1. (11), | 

(১০) 08 70104 ০০৮৫6 ০01 105:106, 2 ড015, 1828?) 



দ্বারকানাথ ও সতীদাহ 

অমৃতময় ম্খোপাধ্যায় 

রংপুরের কলেক্র ডিগাঁব সাহবের সঙ্গে মিলে শাস্ত্রীয় বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের 
পর রামমোহন ১৮১৪ খ্ষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। সেই সময়েই দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর 
পাঁরচয় হয়। এই পরিচয় দবারকানাথের জীবনের একটি মৃখ্য ঘটনা । তখন দবারকানাথের বয়স 
কুঁড়ি বছর। সেই সময় পর্যন্ত দ্ধারকানাথ 'বাশম্ট বৈষুব ছিলেন, প্রত্যহ হোম-তর্পণ-পৃজা 
করতেন। “অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বহস্তে লক্ষন্নীজনার্দন শিলার নিত্যপূজা কাঁরতেন। 
যে পৃূজক নিযুস্ত ছিল, সে ভোগাঁদ পাক করিয়া ভোগ দিত ও আরান্রক কারত।” €১) এখন 

রামমোহন রায়ের “সাহতি আলাপ পাঁরচয় হওয়াতে প্রচালত ধর্মে তাঁহার আঁব*বাস হইয়াছল।” ২ 
রামমোহন ১৮১৫ সালে তাঁর শ্বাসের সঙ্গে যাদের 'ীবশবাসের মিল ছিল তাদের নিয়ে 
“আত্মীয় সভা” স্থাপন করলেন। এদের আঁধিকাংশ ছিলেন প্রৌঢ়, বিষয়াঁভজ্ঞ। রামমোহন 
এদের 'বেরাদর” (৩) বলে ডাকতেন। আচার্য প্রফুল্ল রায় রোডের উপর পলশের ডেপুটী 
কাঁমশনারের যে বাঁড় ( তার গায়ে এখন স্মারক প্রস্তর ফলক লাগানো আছে) _রামমোহনের 
এ মাঁনকতলার বাড়তে আত্মীয়সভার সাপ্তাহিক আঁধবেশন বসতো। দ্বারকানাথ এর 
সভ্য ছিলেন। 

১৮৯৫ সালে কেনোপানিষদ ও ঈশোপাঁনষদ এবং পর বংসর কঠ ও মুন্ড কোপাানষদ 

ইংরাজী অনূবাদ সহ রামমোহন রায় প্রকাশ করলেন। ফলে কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারত- 
বর্ষে এক আলোড়নের সত্রপাত হয়। অনেকে রামমোহনের প্রাতি বরূপ হলেন। ১৮১৬ সালে 
প্রকাশিত ইংরাজী বেদান্তসারের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-_ব্রা্ধণ কুলোদ্ভব আম. বিবেক 
ও 'ব*বাসমত এই পথে এসে আত্ীয়জনের বরাগভাজন হয়েছি। যাঁরা গভীর কুসংসকারাবদ্ধ 
অথবা বর্তমান ব্যবস্থার উপর যাদের পার্থিব স্বাচ্ছল্যের নির্ভর তাঁরা আমায় তিরস্কার কর- 
"ছন। এমন দিন আসবে যখন আমার এই ক্ষদ্দ্র প্রচেষ্টা নিরপেক্ষভাবে বিবেচিত হবে এবং 
স্বীকৃতি পাবে এই আশায় আমি এই সকল পুগ্পশভত বির্পতা স্বচ্ছন্দে সহা কারিতোছি।” 

এঁ সময়ে আত্মীয় সভার বন্ধূদের সঙ্গে মিলে রামমোহন রায় যে কতকগাঁল বিশেষ 
কাজে হাত দেন তার মধ্যে সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্গসমাজ স্থাপন ও 'হম্দ্ কলেজ প্রাতষ্ঠা- 
অন্ততঃ এই 'তিনটীর সঙ্গে দ্বারকানাথ বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 

কলিকাতা আসবার আগেই রামমোহন সতাঁদাহ নিরোধ সম্পর্কে সচেন্ট হয়েছিলেন। 

১৮১১ খু তর দাদা জগমোহনের মৃত্যুর পর তি এক স্ত্রী সহমৃতা হন। তদবাঁধ এই [নিষ্ঠুর 
প্রথা নিরোধকল্পে তিনি বদ্ধপাঁরকর হন। সতাঁদাহ সে সময়ে যে কতটা প্রচলিত ছিল তা আজ 
কল্পনা করাও শন্ত। লোকে এটাকে ধমেরি একটা অঞ্গ হিসাবে এমন মেনে নিয়েছিল যে ইংরাজ 
গভর্ণমেন্ট সতাীঁদাহ নিবারণে প্রজাদের মণ্ধা তীব্র অসন্তোষ দেখা দেবে এই ভয়ে বহুদিন এর 
বর্দ্ধে আইন করেন নি। সেই সমাজে একজন কুঁড়ি বাইশ বছরের যুবকের পক্ষে এঁ প্রথার 
ধবরুদ্ধে সচেষ্টভাবে বাধা দেওয়া দ্বারকানাথের সাহস ও ওদার্যের পাঁরচয়। ঘ্বারকানাথ যে 
সতখদাহ নিপলাপে কতটা সঙ্গে ছিলেন তার প্রমাণ পাই লেডি বেন্টিংকের এক চিঠি থেকে । তখন 
দ্বারকানাথ 'িলেতে, লর্ড বেন্টিংক মারা গেছেন। 



১৩৬৯1] দ্বারকানাথ ও গতাঁদাহ ২৪৩ 

লেডি এম উলিয়াম বেন্টিংক লণ্ডন, ৯ অক্কোবর ১৮৪২ 
প্রিয় মহাশয়, | 

সোঁদন আলোচনার সময় আপনি, আপনাদের ভূতপূর্ব বড়লাট সাহেবের হৃদয়মন যে 

বিষয়ে স্থিরানবন্ধ ছিল সেই বিষয়ে সফলতায়, যে সাহায্য করোছলেন, তার এক প্রমাণপন্ন 
আমার কাছ চেয়েছিলেন। আম আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি কলকাতার দেশীয় সমাজের মধ্যে 

যাঁরা সবচেয়ে সহানুভূতিশীল এবং বহুপূরবপ্রচালত হওয়ায় আইনের মত গণ্য হলেও হিন্দু 
শাস্ত্র অবশ্য কর্তব্য আনূষ্ঠানিকের মধ্যে যে নয় তার সবোৎকৃণ্ট প্রমাণ ও য্াান্ত এনোদিয়েছিলেন 
তাঁরা *রামমোহনণ রায় ও আপনি। সাধারণভাবে বলতে গেলে আপনারও ক,য়কজনের আদ- 
শহই আপনার দেশবাসীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে এবং অন্তরে পাশ্চাত্যাবজ্ঞানের মহৎ 
সত্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিশেষ শুভ ফল লাভ করবেন। 

মহাশয় আমি এই সাঁবশেষ কামনা কাঁর যে আপনার ও দেশের পক্ষে মহামূল্য আপনার 
জীবন দীঘাঁয় হউক এবং আপনার উদাহরণের সুফল চারাদিকে আরো বিকীর্ণ হোক।.*..*. 

সতাঁদাহের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে ইহা 
অজ্ঞাত। হতে ও নবদ্বীপে অগ্রচলিত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে সহমরণ করতেই 
হবে, এমন কোন বিধানের আস্তিত্ব কখনই স্বীকৃত হয় নাই। তবে যে বিধবা একবার সহগমনের 
চংকঞপ কর.বন, তার পক্ষে পরে তা অস্বীকার করা অসম্ডণ ছিল, তখন আত্মীয় স্বজনরাও 

বলপ্রয়োগ করতে পশ্চাংপদ হতেন না। রামমোহন রায়ের জঁবনীলেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বলেছেন “আমরা প্রাচীনাঁদগের সাঁহত সতাঁদাহ বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়া যে, 
সতীরা শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে, তাহারা সহমূতা হইবে: কিন্তু সংকঞ্পের পর 
আর ফিরিবার উপায় ছিল না। ফিরিলে পাঁরবারের দুরপনেয় কলঙ্ক: সুতরাং সংকল্পের পর 
মত পারব৬ন হইলে বিলক্ষণ রূপেই তার স্বাধীনতার পাত হস্তক্ষেপ করা হইত” তাই 
বলে স্বেচ্ছায় সহমরণ যে ছিল না তানযর়। ১৭৪২ খঃ কাশিমবাজারে রামচন্দ্র পাণ্ডত নামে 
এক ধনী মহারাস্ট্রীয় বণিক মারা গেলে ংার ১৭ বংসর বয়সের একমার স্ী সহমরণে উদ্যত 

হালেন। সেখানকার ইংরেজ কুঁঠওয়ালা সাহেল প্রভাতি অনেকে নিষেধ করলেও শেষে বল্লেন 
তাঁরা এ হতে দেবেন না। তখন মেয়েটী বল্লেন তাহলে অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। শিশু 
সন্তানদের দোহাই দিলে তিনি বল্লেন যে যান তাদের প্রাণ দিয়েছেন, তিনিই আহার দিবেন। 
যখন বাঁক পত্ীকে আগুনে পোড়ার যন্রণার কথা ব্লা হল. তখন তিনি আগ্নে নিজেন হাত 
বাড়িয়ে দিয়ে দেখালেন যে সে যল্লণাকে তিনি ভয় করেন না। শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বৃথা 
ভেবে তাঁকে সহমৃতা হতে দেওয়া হল। তান িন্াকাচত্তে স্বামীর মূখের দিকে চেয়ে চিতার 
মধ্যে বসে নিজে অগ্নিসংযোগ করলেন। কিন্তু বাতাস উল্টোদিকে বহাতে আগুন তাঁর দিক 
থেকে সরে বাহর দিক যেতে থাকলো। তখন তানি আবার উঠে বায়ুর গাঁত অভিমূখা হয়ে 
বসে স্বামীর পাদুটী কোলে নিয়ে বসলেন। 

(১) বঙ্গের জাতীয় ইাতহাস 
(২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজশীবনী 

(৩) ফার্সি শব্দ. ইংরাজী” ভ্রাদারের সমতুল্য 
৩ 
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অবশ্য বলপূর্কক বিধবা হত্যা যে হত না তা নয়। বড়লাট লর্ড আমহান্টের স্তীর 
ডায়েরীতে আছে যে “এক যুবক কলেরায় মার্য গেলে তার পত্রী সহমরণের সংকল্প করলেন। 
সব প্রস্তৃত হল, ম্যাজিন্ট্রেটের ছাড়পত্র এলো। চিতায় আগ্নসংযোগ হল। সেই আঁশ্ন তাহাকে 
স্পর্শ কারতেই সে তার প্রাতজ্ঞাবল হারাইয়া জনসাধারণের চিৎকার ও ঢোলের বাজনার ভিতর 
গাঢ় চিতাধূমের আড়ালে সকলের অলখ্যে সাঁরয়া নিকটস্থ অরণ্যে আশ্রয় লইল। পরে লক্ষ্য 
পাঁড়ল যে স্ীলোকের দেহ চিতায় নাই। তখন জনসাধারণ অরণ্যের ভিতর হইতে তাহাকে 
বাহির কাঁরয়া একটাঁ ডিঞ্গিতে চড়াইল এবং নদীর মধ্য স্থলে ফেলিয়া দিল-নদী গন্্ভ তার 
ভবষল্পণার অবসান হইল ।" ফ্যান পার্কস তাঁর ভারতপর্যটনেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। 

কাণপুরে এক বাঁণকের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হতে চাইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং 
উপাঁস্থত থেকে খোলা তলোয়ার হাতে এক 'সপাহীী মোতায়েন করলেন যাতে আত্মীয়স্বজন 
কোন বলপ্রয়োগ করতে না পারেন। রমণী স্বামীর মস্তক কোলে লইয়া বাঁসলেন এবং সাহস ও 
ও উৎসাহের সঙ্গে স্বহ্তে আঁগ্নসংযোগ করিলেন। ক্রমে আগুনের যল্ণা সহ্য কারতে না 
পাঁরয়া গঙ্গায় লাফাইবার উদ্যোগ করিলেন। 'সিপাহ? প্রভুর আজ্ঞা ভুঁলয়া চিরাভ্যস্ত সংস্কাণ 
বশতঃ তাহাকে তরোবাঁর আঘাত কাঁরতে :গল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ধার চিতায় 
প্রবেশ কারল এবং পুনরায় আগ্নর উত্তাপ সহ্য করিতে অক্ষম হয়ে গঞ্গায় ঝাঁপ দিল। মৃত- 
ব্যান্তুর ভ্রাতা প্রভাতি আত্মীয়গণ সকলেই উহাকে “বলপূর্বক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা হউক" 
বাঁলয়া চিৎকার করিতে লাঁগল। সতাঁও ভাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া তৃতীয়বার চিতাপ্রবেশে 
সম্মত হইতোছিলেন। ম্যাঁজন্ট্রেট বাধা 'দয়া তাহাকে পাল্কী কারয়া হাসপাতালে পাঠাইলেন। 

সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায় ১৭৮৯ খন্টাব্দে জানুয়ারী মাস থেকে ১৮০৫ খ্টাব্দ 
পর্যন্ত ভেবেচিন্তে গভমেন্ট নিজাম আদালতে সহমরণ সম্বন্ধে শাস্তীয় কি বাধ আছে জান- 
বার জন্য চিঠি পাঠান। নিজাম আদালতের পাঁন্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা তার যথাযথ উত্তর দেন। 
তারপর আবার দীর্ঘ সাত বছর ভাবনার পর ১৮১২ খ্টাব্দে কোম্পানীর নিয়ম জার হল 
বে 

৫১) বিধবাদের সহমৃতা হবার জন্য বলপ্রয়োগ করা হবে না 
(২) বিধবাদের মাদকদ্রব্য সেবন করান হবে না 

(৩) বিধবাদের সহমৃতা হবার শাস্তীয় বয়স আতিন্রম করা হবে না 
(৪) গর্ভবতা নারীকে সহমৃতা হতে দেওয়া হবে না। 
বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি এই সম্বন্ধে এক প্রস্তাবে লিখলেন যে “মনুষ্যত্ব, সনীতি ও 

যান্তুর অ-বিরোধে দেশীয়গণের মত, আবার ও সংস্কার রক্ষা করাই ব্রিটিশ গভরেন্টের রাজনশীতির 
একটা মূলমল্ত।” এর পশ্চ বংসর পর দোঁখ সরকারের আদেশে নিজাম আদালত এবিষয়ে 
পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন। এ সময়েই বড়লাট লর্ড হে্টিংসের কাছে 

এই নতৃন জারী করা নিয়ম রহিত করবার প্রার্থনা করে এক আবেদন দাখিল হয়। 
এ আবেদনপন্রটীর বিরুদ্ধে ১৮১৮ খ্টাব্দে আরেকখানি আবেদন পাঠানো হয়। এই 

টীতে বুঝানো হয় যে “প্রথম আবেদনটী কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যন্তিদের স্বাক্ষারত নয়। এও 
'লাখত হয় যে এই দ্বিতীয় আবেদনের লেখকগণ নিজেরা জানেন এবং অনেক সাক্ষর নিকট 
শূনেছেন যে. কোন নারাঁর পাঁতাবিয়োগ হইলে, তাঁর উত্তরাধিকারীরা চেঘ্টা করে যাতে বিধবা 
সহমৃতা হন। বিভ্তলোভই এব একমান্ন কারণ। এমন ঘটনাও ঘটে ষে কোন নারখ পাঁতাবিয়োগে 
অধরা হইয়া সহমৃতা হইতে চাহেন: কিন্তু সংকগ্টেপর পর ভয়ে অস্বীকার করেন এরপস্থলে 
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আত্মীয়েরা তাঁহাকে বলপূর্বক রং্জ:বদ্ধ অবস্থায় চিতাশায়ী করিয়া বতক্ষণ পযন্ত দেহ ওস্মী- 
ভুত না হয়; ততক্ষণ দৃরূপে চাঁপয়া ধারয়া থাকেন। কোন রমণন কোন স্দাঁবধা পাইয়া চিতা 

হইতে পালাইলে আত্মীয়গণ পুনরায় ধাঁরয়া আনিয়া তাঁহাকে চিতানলে ভস্মীভূত করেন। এরুপ 

এরূপ কার্ধা, সকল জাতির সহজ জ্ঞানে ও সকল শাস্ত্ানূসারে হত্যা বলিয়া পারিগাঁণত ।” 

এ পত্রের উদ্যোন্তাগণের মধ্যে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ছিলেন সন্দেহ নাই। এ সময়ে 

তাঁরা দুজন ও আরো কয়েকজন কাঁলকাতার *মশানগ্ীলতে গিয়ে সহমরণ থেকে বিধবাদের 

শনবৃত্ত করার চেম্টা করতেন। এর জন্য অনেক সময়ে লাঞ্থনাও ভাগ্যে জটেছে। 
এই সময়ে সরকার যে সতাীদাহের তালিকা জড় করেন তাতে দেখি "১৮১৫ থেকে 

১৮১৮ খন্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ ২৩৬৫ জন বিধবাকে পাঁতিসহ দাহ করা হর, তন্মধ্যে ক।ল- 
কাতা আর পাশ্বস্থ এলাকা সমূহেই হিসাব পাওয়া যায় ১৫২৮ টীর।" ৪ 

এঁ ১৮১৮ তেই রামমোহন রায় “সহমরণ 1বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবতকের প্রথম সংবাদ” 
ও তার ইংরাজী অনুবাদ বের করেন। পরবৎসর সহমরণ বিষয়ে দ্বিতীয় সংবাদ ও. ১৮২০ 

সালে তার ইংরাজী অনুবাদ বার হয়। 
এই সব আবেদনের ফলে ১৮২৪ সালে ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেঞরগণ সতাদাহকে 

আত্মহত্যার সামিল বালিয়া কারণ দর্শাইয়৷ ইহা বন্ধ কারবার চেম্টা কারতে বাঁললেন। তাঁদের 
মতে__ 

(১) শাস্ত্রে সহমরণের প্রশংসা ও মাহাত্ম্য কীতিত হলেও অবশ্য কর্তব্য ধলা হয় না। 

(২) অন্যান। বহু অসভ্য প্রথা হিন্ুস্থানে বিনা বিদ্রোহে বন্ধ করা গিয়াছে 
(৩) সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্মণদের বিশেষ পাবন্রতা অস্বীকার করার মতই- কোন মন্দফল 

দার্শবে না। 

(8) সতাদাহ সম্বন্ধে হন্দুদের মধ্যেও মতভেদ আছে_ উন্নত ও 'শাক্ষিত শ্রেণীর দ্বারা 
ইহা অসমার্থত ও কতক্গুলি প্রদেশে অজ্ঞাত ও অপর কয়েকটীতে ইহা কদাচিৎ সংঘাঁটিত হয়। 

(&) অন্যান্য বিদেশী রাজার রাজত্বকালে ইহা অনুমোদত ছিল না। 
লর্ড আমহার্্ট সদর কোর্টের বিচারক প্রভাতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীঁদের এবষয়ে 

স্বাধীনভাবে মত চাইলে, তাঁহাদের অনেকেই ইহা উঠাইয়া দিবার পক্ষে মত দেন। ১৮২০ সালের 
শেষে নিষস্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের জজ কুর্টনী সাহেব বলেন “সতাঁদাহ মানয়া 
লওয়া আমাদের শাসনের লজ্জার  বষয় এবং অবিলম্বে এর সম্পূর্ণ বিলোপে কোন অশান্তির 
ভয় নাই”।& অনেকে এই 'বষয়ে একমত হলেন। অন্যেরা বাললেন, হঠাং বন্ধে যে বিদ্রোহের 
আশঙ্কা আছে, ধারে ধীরে বন্ধ কাঁরলে তাহা থাকিবে না। গোড়ায় অন্যদেশে বধ করিয়া কি 
ফল হয় দেখিয়া তখন বঙ্গদেশেও রাঁহত করা চলিবে। 

এইসব মত বিচার কাঁরয়া ১৮২৭ সালে লর্ড আমহার্্ট লাখলেন-_ 
“আইন করে সতীদাহ' সম্পূর্ণ বন্ধ করার সৃপাঁরশ আম কার না। আম প্রকাশ্যভাবেই 

বাকার করছি যে এই পাপাচারের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে অনেকে আমায় অজ্ঞ মনে করবেন তবুও 
দেশীয়দের মধ্যে বর্তমানে যে শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে তদ্দারাই এ কুসংস্কার লোপ পাবে। প্রত্যেক 
বংসর যে ভাবে ব্যবহারিক ও ন্যায় জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আর বেশীদন সহমরণ সম্ভব হবে 
বলে মনে হয় না।”? 

(8) রামতন লাহিড়ী ও তৎকালণন বঙ্গসমাজ 
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তার পরবংসর বিলাত থেকে শাসন ও অনান্য বিষয়ে সংস্কারের আদেশ নিয়ে এলেন 
লর্ড বেন্টিংক। তান এক বছরের ভিতরেই আইন করে কোম্পানীর অধীনস্থ প্রদেশসমূহে 
সতাঁদাহ নাঁষদ্ধ করলেন (৪ ডিসেম্বর ১৮২৯)। 

সতীদাহ নিবারণ িরোধী দল ১৮৩০ সালের ১৪ জানুয়ারী লড' বোন্টংককে ১২০ 
জন পণ্ডিতের আভমত সহ ৮০০ জন কিকাতাবাসীর সই করা এক আবেদনপন্ন দেন। তাতে 
দেখানো হয়েছিল যে লাটসাহেবের এই প্রস্তাব গহিতি। এ সঙ্গেই মফপদবলের ৩৪০ জনের 

সই সহ এ প্রকারেরই আরেকটী আবেদনপত্র দেওয়া হয়। 
এর দুইদিন বাদে অর্থাৎ ১৬ই জানুয়ারী লাটসাহেবের এই মমতাপূর্ণ কাংজর জন্য 

লাটভবনে দুইটা মানপন্র দেওয়া হয়। একটাঁতে সই করেছিলেন ৮০০ জন খম্টান ও অন্যটতে 
৩০০ জন কাঁলকাতাবাসী। মূল আঁভনন্দনটী বাংলায় পড়েন টাকির জামদার বাবু কালননাথ 

রায় এবং তার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন বাবু হরিহর দত্ত। এই আভনন্দন পন্রে রামমোহন 
রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, তেলেনিপাড়ার জাঁমদার, ও দ্বারকানাথের পরম বন্ধু 
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মুজ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া দেশের কোন সম্ভ্রান্ত স্বাক্ষর ক.রন 
নাই। বোন্টিংক এই আঁভনন্দনের একটা সন্দর উত্তর দেন। 

সতাদাহ নিবারণ আর এ বংসরেই কিছাদন আগে পৌন্তলিকতা বিরোধা ব্রাহ্ম সমাজ 
প্রাতষ্ঠা ইত্যাঁদ কারণে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে মহাচাণ্চল্য দেখা দিল। হিন্দু সমাঞ্জ রসাতলে 
যাবার ভয়ে তাঁরা জোট বেধে প্রগাঁতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ১৭ই জানুয়ারী ১৮৩০ 
রাঁববার সংস্কৃত কলেজে সভা করে “ধর্ম সভা” স্থাপন করলেন। সভাপাঁতি হলেন শোভাবাজা- 
রের রাজা রাধাকান্ত দেব। নামকরা সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা কালাীকৃষণ বাহাদুর । দেওয়ান 
রামকমল সেন, জয়নারায়ণ মিত্র, বৈষবদাস মল্লিক, নীলমাঁণ দে, গোপীমোহন দেব, হরিমোহন 
ঠাকুর। কিন্তু এবিষয়ে সবচেয়ে উদ্যোগী ছিলেন ভবানীচরণ বাড়ুযযে। তিনি রামমোহনের 
সঙ্গে কিছঁদন “সংবাদ কোমুদ"র সম্পাদকতা করেছিলেন। সতাঁদাহের পক্ষে মত থাকায় 
এ কাজ ছেড়ে “সমাচার-চাঁ্দ্ুকা" বলে সহমরণের পক্ষাবলম্বীদের হয়ে একটা কাগজ চালাতে 
আরম্ভ করেন। এইটাই ধর্মসভার মুখপন্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৭ই জানুয়ারী ধর্মসভ্ প্রাতষ্ঠার 
বর্ণনা 'দিয়ে বিশে জানুয়ারী, ইন্ডিয়া গেজেটের চতুর্থ পৃন্ঠার প্রথম কলমে যে খবর বের হয়, 
তাতে টি্পন করে সম্পাদক বলেছেন যে আমরা পূর্বে ব্রাহ্মসভা" স্থাপনের কথা ছাপিয়োছ। 

শুনা যায় যে উহার বিরুদ্ধাচরণই “ধর্ম সভা”্র উদ্দেশ্য। 
ধর্মসভার পক্ষ থেকে সতীদাহ আইন রাহত করবার জন্য বিলাতে আপাঁল করা হয়। 

এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাজা রাজনারায়ণ রায় এবং আশুতোষ দে ওরফে ছাতুবাব্। রাজা 
রাধাকান্ত স্বয়ং কতটা এতে যোগ দিয়েছিলেন জানি না তবে তিনি পরেও ব্রাহ্মসভার অনাতম 
মাতবহর দ্বারকানাথের সঙ্গে মিলোমিশে বৈষাঁয়ক কাজ সভাসমিাতি এমন কি ধর্মসংক্লান্ত কাজও 

করেছেন। কলিকাতার পথে হাঁরসংকীর্তন বন্ধ করে দেওয়ার এক বছর বাদে ১৮৩৫ খ্চ্টাব্দে 
দেখি যে বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু দবারকানাথ ঠাকুরের মধাস্থতায় প্রধান মাজিজ্টেট শোভা- 
যাত্রায় আপান্তি প্রত্যাহার করেছেন। অতঃপর তাহারা যাহাতে অবাধে পথে চলিতে পারে সেরুপ 
আদেশ জারী করা হয়েছে। ৬ 

(৫) স্টেটস-ম্যান ১৩।১১।১১৯1।২৫ 
(৬) ক্যালকাটা মাথ্লি জানাল ১ম খণ্ড পঃ ৩০২ 
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এই সতশদাহ নিবারণ বিরোধী আপীল যখন 'প্রাভি কৌন্সিলে পৌছায় তখন লড 

ওয়েলেসীলি বিলাতে একজন মন্ত্রী। ইতিমধ্যে রামমোহন রায়ও সতাদাহ নিবারণের পক্ষে 
এক আবেদনপত্র স্বয়ং ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে পেশ করলেন। তাতে প্রশ্ন তোলা হয় যে সতীদাহ 

রহিত করবার সময়ে নীরব থেকে, হঠাং তার একবছর বাদে এরূপ দরখাস্তের অর্থ কি? 
শেষ পর্য্যন্ত সতঈদহণের পক্ষে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। 

ধর্মসভার এই আপীল বিলাতে পাঠানো বিষয়ে ম্যাকভূগল নামে এক সাহেব অনেক 
খেটোছিলেন- সেজন্য বোধহয় তাঁর বেশ কিছ খরচও হয়েছিল। ধর্মসভা থেকে দীর্ঘ নয় বংসর 
চেম্টা করেও যখন তান সে টাকা আদায় করতে পারলেন না তখন জন স্টর্ম নামে এক বন্ধুর 
মারফৎ দ্বারকানাথকে এঁ টাকা আদায় করে বা চাঁদা তুলে দিতে বলেন। স্টর্ম সাহের ছিলন 
ম্যিকিলপ স্টুয়ার্ট কোম্পানীর অংশীদার। এ কোম্পানীর আরেক অংশীদার এ সম্বন্ধে দ্বারকা- 
নাথকে লেখেন। স্টর্ম সাহেবের চিঠির দ্বারকানাথ বেশ কড়া জবাব দেন। তিনি লেখেন-_ 

১৯ আগস্ট, ১৮৪১ 

আপাঁন লিখেছেন “আপনার ও আপনার দেশের দ;নানাথে”' !! সতাীদাহের মত নারকাঁয় 
প্রথা বিলোপের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য যে টাকা ম্যাকড.ুগল সাহেবের পাওনা বলে দাবী 
করা হয়েছে তার এক কপর্দকও আম বা অন। কোন যথার্থ মানবসন্তান দিবে এরূপ আশা 
মুহূর্তের জন্যও আপানি পোষণ করবেন না। 

এটা আমার গর্বের কথা যে এঁ ধরণের খুন € তা" ছাড়া আর কি বলা যায়?) বন্ধ করার 
জন্য যাঁরা প্রথম তাঁদের যেটুকু প্রতিপান্ত ছিল তদ্দারা তদানীন্তন মহামান্য লর্ড বাহাদুরের 
কাছে বাধমত সুপারিশ করে ও অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করেছিলেন আম ত'.দর পুরোধায় 
[ছিলাম। 

সতশদাহ নিবারণ করে তিনি কতবড় পূণ্যকাজ করোছিলেন তার পাঁরচয় টাউন হলের 
সামনে মহামাতি লর্ড বোন্টংকের মৃর্তিদ্তম্ভের পাদদেশের ডিজাইনে পাবেন। 

আপনার আপাঁত্ত না থাকে ত' আমি বরং ম্যাঁকলপ সাহেবের চিঠিটা প্রয়োজনীয় টিস্পন 
সমেত কাগজে বের করে দিতে প্রস্তুত আছ। 

অবশ্য আপালের প্রধান উদ্যোন্তা রাজা রাজনারায়ণ রায় ও বাবু আশহতোষ দে ত'দের 
দায়িত্ব অস্বীকার করবেন। ম্যাকড্গল সাহেব তাঁর প্রাপ্য আদায়ের জন্য যে কোন পন্থা অব- 
লম্বন করতে পারেন এবং আশা কার সফল হবেন। 

ম্যাকিলপ সাহেবকে এ চিঠির নকল যাঁদ পাঠাতে চান ত. পাঠাতে পারেন। ইতি __ 
ভিডি 

ডি ঠাকুর 



চরিত্রের নাম 

জয়গোপাল 

জয়নারায়ণ 

জয়াসিংহ 

জয়সেন 

জয়োস্তম 

জানকণ নন্দী 
জশবন জর্দার 
জুলেখা 
দপালি 
দুকড়ি 
পুঃখাীরাম 
ঃখশীরাম রুই 

দেবদত্ত 

দৌলত 
ধনঞ্জয় বৈরাগী 
ধনঞ্জয় বৈরাগণ 

ধশরাজ 
ধূরঞ্ধর 

প্ুব 

তারক 

ভারা 

তারাপদ 

লঘীস্্রলচনাক়্ চবিন-সূঢা 

তপতণ মৈন্ত 

গ্রন্থের শাম 

এঁ 

হাস্য-কৌতুক 
রাজর্ষি 

ও 
বিসজন 
রাজা ও বানশ 

অচলায়তন 
ও 

গুরু 
গজ্পগচ্ছ 
ফাল্গুনী 
গজ্পগচ্ছ 

চাস্য-কৌতুক 

গঞ্পগচ্ছ 
রাজা ও রান" 

ও 

তপতাঁ 

হাস্যকৌতুক 
মুক্তধারা 
প্রয়শ্চিস্ত 

ও 
পাএত্রাণ 

হাস্য-কৌতুক 
মুকুট 
রাজধি- 

ও 
বিসজন 
বাঁশরি 
গঞ্পগচ্ছ 

গল্পের নাম 

দিদি 
একা ন্নব্তী 

পণরক্ষা 

দালিয়া 
পাত্র ও পাত্রশ 

খ্যাতির বিড়ম্বনা 

রোগীর নন্ধু 
শাস্তি 

একান্নবস্তী 

রসিক 

দিদি 

রাসমণির ছেলে 

রবান্দ্-রচনাবলশর খণ্ড 

এ 
মহ্ঠ 

দ্বিতাঁয় 
ঁ 

প্রথম 

একাদশ 

ও 

ত্রয়োদশ 
্বাবিংশ 
দ্বাদশ 

ষোড়শ 

ত্রয়োবিংশ 
ম্ঠ 

এঁ 
অম্টাদশ 

প্রথম 
ও 

একবিংশ 
মচ্ঠ 

চুদ 
নবম 

ও 

বিংশ 
মচ্ঠ 
অষ্টম 
দ্বতায় 

এ 
চতুবিংশ 

উনবিং 
ধযাবিংশ 
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চরিকের নাম 

তারাপদ 

তারাপ্রসন্ন 

তিনকড়ি 
তিনকড়ি 

তিনকড়ি 
তিলকমঞ্জরী 

ত.ণাঞ্জন 

ত্রিবেদী 

ত্রেলক্য চক্রব'শ 
দক্ষিণাচর ণ 

দামিনী 
দামোদর 

দারুকেশ্বর 

মৃখোপাধায 

দালিয়া 
দাক্ষায়নী 

নগেন্ছ 
নটবর 
নটু 
নদের চাঁদ 
নধর 
নন্দ কিশোর 

নম্দকিশোর 
নন্দকৃঝ বাবু 
নন্দক্্ 
মুখোপাধ্যায় 
নন্দরানী 

নন্দা 
নন্দিনী 
ননীগোপাল 
ননীবালা 
ননীবালা 
নবকাস্ত 
নবকাস্ত 
নবগোপাল 

রবা্-রচনায় চারঘ-সূচী 

গ্রন্থের নাম 
এ 
এ 

ঠাস্য-কৌতুক 

বৈকুণ্ঠের খাতা 
গঞ্পণচ্চ্ছ 

অচলায়তন 
রাজা ও রাণ” 

ও 

পতাঁ 

নৌকাডযন 
গল্পগন্ছ 
চতুরঞ্গ 
ঠাদ্য-কৌতুক 
গ্রজাপত্তির নিবন্ 

3 

চিরকুমার সন্গা 

গল্পগচ্ছ 
াস্য-কৌতুক 
গল্পগচ্ছে 
হাস্য-কৌতুক 
গল্পগচ্চ্ছ 
ঠাস্য-কৌতুক 
তিনসঞ্গণ 
গঞ্পগুচ্ছ 

্যঙ্গ-কৌতুক 
যোগাযোগ 
নটর পূজা 
রক্তকরবাঁ 

গঞ্পগন্ছে 
এ 

চতুরঙ্গ 
গঞ্পগচ্ছ 
হাস্য-কৌতুক 
গল্পগ্ছ 

গঞ্জের নাম 

অতাখি 
তারাপ্রসন্ত্ের কণন্তি 
রসিক 

পেটে ও পিঠে 

খাতা 

নিশীথে 

রসিক 

দালিগা 

তারাপ্রসম্্ের কণন্তি 
পত্রযজ্ঞ 
একাননবর্তী 
রাপমণির ছেলে 
একান্নবর্তী 
ফেল 
অস্ত্যেষ্টি সংকার 
ল্যাবরেটরণ 
পাত্র ও পাত্রী 

নহতন অবতার 

ফেল 

মাঙ্টার মশাম 

ত্যাগ 
আশ্রম পাঁড়া 
উলুখড়ের বিপদ 

২৪৯ 

রবীম্-রচনাবলীর খণ্ড 

বিংশ 
পঞ্চানশ 
ধঙ্ঠ 

এ 

ধ 
অস্টাদশ 

একার্দশ 

প্রগম 
ও 

একবিংশ 
পঞ্চম 

উনবিংশ 

সপ্ত 
মচ্ঠ 

টুথ 
১৪ 

মোড়শ 
এ 

পঞ্চদশ 

একবিংশ 
যচ্ 

ঘ্বাবিংশ 
ষ্ঠ 
ঘ্বাবিংশ 
মচ্য 
পঞ্চ বংশ 

ত্রয়োবিংশ 

£ 

£ 

সপ্তম 
নবম 
অন্টাশ 
পঞ্চদশ 
দঘ্বাবিংশ 

এ 
সপ্তম 
সপ্তদশ 

ব্য 
ঘবাবিংশ 
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চক়িত্রের নাম 

নবগোপাল 

নবগোপাল 

নবদ্বীপ 
নবদ্বীপচম্্ 
নবীন 
নবীন 
নবশন বাঁড়ুজে 
নবীন কালী 
নবীন মাধব 
নবশীন মাধব 
সেনগণ্পত 
নবেন্দুশেখর 
নরসিং 
নরহরি 
নরেন ত্র 
নরেশ 
নরেশ দাসগণ্ত 
নরোত্তম 
নলিন 
নলিন 
নলিনাক্ষ 

নাঁলনাক্ষ 
নলিনী 

নয়নতারা 

নয়ন মোহন 

নয়ন রায় 

নয়ানচার্দ 

নক্ষত্ররায় 

নিখিলেশ 
নিরকারণণ 
নিতাই 

' গ্রন্থের নাম 

এ 
'- যোগাযোগ 

গল্পগচচ্ছ 
হাস্য-কৌতুক 
হাস্য-কৌতুক 
যোগাযোগ 
গল্পগচ্ছ 
নৌকাডুবি 
গল্পগচ্ছ 

তিনপঞ্গী 
গঞ্পগন্ছ 
মুক্তধারা 
হাস্য-কৌতুক 
শেষের কবিতা 
তপাতঁ 

চার অপ্যায় 
ঠাপ্য-কৌতুক 
গল্পগন্চ্ছ 
এ 

গোড়ায় গলদ 
ও 

শৈষরক্ষা 
নৌকাুবি 
শোধানোপ 
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কমফিল 

: গল্পগচ্ছে 
গল্পগন্ছ 
বিসর্জন 
হাস্য কৌতুক 
রা. 
ও 

বিসর্জন 
ঘরে-বাইরে 
গল্পগচ্ছ 
হাস্য-কৌতুক 

সমকাজশীন 

গল্পের নাম 
ফেল 

রামকানাইয়ের নিবশৃন্ধতা 
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সাহিত্য সংবাদ 

মাঁসাঁসাঁপ নদণর স্টীমারচালক স্যামূয়েল লংহর্ণ র্লমেন্স যখন মার্ক টোয়েন ছদ্মনাম গ্রহণ করে 
লেখনী ধারণ করেন তখন কোনও পাঠক, সম্পাদক অথবা সহকম্ঘর্ ছদ্মনামাটি সম্বন্ধে কিমা 
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কিন্তু অধুনাতন গবেষণার আপাত পাঁরণাঁত এই যে ক্যাপটেন ইসাইয়া সেলার্স নামে এক 
নাবক-সংবাদক ছিলেন বটে তবে তান কখনও “মার্ক টোয়েন” ছদ্মনাম ব্যবহার করেন নি। 
সুতরাং ছদ্মনামটি কোন্ উব্বর গাঁস্তত্কের আবিৎকার তা এখনও অজ্ঞাত। স্যাম ক্লীমেল্স 
যাঁদ নিজেই ছদ্মনামাট আঁবচ্কার করে থাকেন তাহলে সে কথা উন্ত পত্রে অস্বীকার করে ভিন্ন 
সূত্রের অবতারণা করেছেন কেন; তনে কি র্লীমেন্স কোনও আিবার্য কারণে এই সামান্য 
মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর হয়ত কোনাঁদন পাওয়া 
যাবে না, আমাদের হয়ত অন্ধকারেই থাকতে হবে। প্রিয় নামের উৎস সন্ধানে আমরা যাঁদ 
অপারক হই তাহলেও বিশেষ কোনও ক্ষোভের কারণ নেই কিন্তু স্যাম ক্লীমেন্সকে িথ্যাবাদী 
প্রমাণ করবার মত ধৃষ্টতা যেন আমাদের না জন্মায়। কারণ মার্ক টোয়েন নামটাই আমাদের 
একান্ত আপনার, স্যামূয়েল লংহর্ণ ক্লীমেন্স নামটি এক এীতহাঁসক প্রস্তরীভূত কঙ্কাল মান্র। 

নৃতন গ্রল্থ 

এডগার এ্যালেন পো  বুরানেল্লী। 
এডগার এ্যালেন পো আমোরকান সাহত্য-গগনের উজ্জল জ্যোতি্ক। তাঁর সাহত্য সাধনার 
নাতিদীর্ঘ আয়,হ্কালের ম.ধ্য যে ফসল ফলেছে তা সংসাহত্য ভাণ্ডারে সযত্র সণ্টিত এবং 
সাহিত্যরাঁসকের নিকট পো'র রচনাপাঠ এক অপার আনন্দ ও বিস্ময়ের বস্তু। 

অতলান্তিক মহাসাগরের তখরবন্তর্ঁ বোস্টন বন্দরের এক পল্লীতে ১৮০৯ সালে পো 
জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবকালেই জন এ্যালেন নামক এক ভদ্রলোকের গৃহে পোষ্যপান্ত্ হিসাবে 
আশ্রয়লাভ করেন। জন গ্যাংলন শিশু পো'র বাদ্ধমত্তার প্রীতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং উপযাস্ত 
শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাত লক্ষ্য রাখেন। ১৮২৭ সালে তাঁর “টেমারলেন” কাব্য প্রকাশিত হয় এবং 
কাব্যরাসক সমাজে তিনি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাল্টিমোর সহরের পান্নকাগুলির পাঠক- 

৪ 
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কূল পো'র রচনার জন্য অধার আগ্রহে অপেক্ষা করত। কোনও একাট পান্নুকার জনৈক পাঠক, 

প্রীত সংখ্যায় পোর রচনা ম্রুত না হলে পান্রকার গ্রাহক থাকা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না 

বলে সম্পাদককে এক পত্রে ভীত প্রদর্শন করেছিলেন এমন কথাও শোনা যায়। মাত্র বিশ বংসর 

বয়সে এরূপ জনাপ্রয়তা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাত্যিকেরই ভাগ্যে এ পর্যন্ত জুটেছে। 

তারপর তাঁকে রিচমন্ড সহরে সাউদার্ণ লিটারাঁর মেসেঞ্জার পান্রকার সম্পাদকর্পে 

দেখ, এই সময়েই তাঁর সাহিত্য প্রাতিভার পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হয়। দুইখণ্ড কাঁবতার সংঙকলন 
১৮২১ এবং ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়ে তর কাবখ্যাতি বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র সার্থক কাব 

[হিসাবেই নিজেকে চাহুত করে তানি ক্ষান্ত থাকেন নি, মিষ্ট এবং হোরর অর্থাং সাহিত্ 

ভয়ানক রসের সম্ঠু সাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ করে আধুনিক বিশ্বসাহত্যের সাধকদের এক নূতন 

পথের সন্ধান দেন এবং উত্তরকালে, কোনান ডয়েলই সম্ভবতঃ সে পথের সার্থক পাঁথক। 
পো, তাঁর কালে তানি এক জাবিত বিস্ময় রূপে পাঁরগাঁণত হয়ে ছিলেন। শ্রেষ্ঠ কাঁব, 

শ্রেণ্ঠ গ্পকার; বিশিষ্ট সমালোচক এবং অনাতম প্রবন্ধকার ও সম্পাদক হিসাবে একাটগান্ত 

ব্ান্তসত্তীকে সে যুগের আমোরকান পাঠক সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত, সেই উজ্জল ও 

ত৭ক্ষ/ ব্যান্তত্বের আঁধকারণ এডগার এ্যালেন পো কেবলমান্র আমোরকার নয় সারা পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেম্ঠ সাঁহাত্যিক। তাঁর 'আনাবেল ল"' কাব্য পাঠ করে এক সমালোচক বলোছলেন, 
আমি যখন দুঃখ অনুভব কার তখন আনালেল লী পাঠ কার এবং পাঠশেষে অশ্রনসন্ত নয়নে 
চিন্তা করি যে আমার দুঃখ আনাবেলের প্রোমকের দএখের তুলনার কত না তৃচ্চ, আর একথা 
যতই ভাবি ততই আমার বিমর্ধতা দূর হয়ে যায়, আমি আবার রাহনমুন্ত হই। 

খ্যাতির উচ্চ শিখর থেকে মতুযু পো'কে অকস্মাং ছিনিয়ে নেয়, ১৮৪৯ সালে আমে- 
[রিকানরা তাঁদের প্রিয় সাঁহত্যিককে হারান, মাত্র চল্লিশ বংসর বয়সে 'তান এ পাঁথবীর আলোর 
মায়া ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে পাঁড় দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সাহত্যরাঁসকদের জন্য রেখে 
গেছেন বিপুল রচনা ভান্ডার যা চিরায়ত সাহতার্পে সব্বজনস্বীকৃত। 

গত বৎসর নিউইয়র্ক থেকে পো'র রচনা পারচাতি এবং গুণাগুণ বিচার সম্পাঁকত 
১৫৭ পৃহ্ঠার এক প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধকার ভিনসেন্ট বুরানেল্লী পো'র 
রচনাসম্পদের আংশিক বিচার কয়েকটি নিবন্ধে পাঁরবেশন করেছেন। প্রবন্ধগুলি সৃখপাঠ্য, 
বিশেষতঃ পো'র রহস্যময় গঞ্প ও সমালোচনার উপর 'লাখিত প্রবন্ধ দুটি উৎকৃষ্ট । কাব্য বিচার 
কালে বূরানেল্লা কিং মুখর হয়ে যে প্রশংসাগান করেছেন তা আধিকাদোষে দৃষ্ট বলেই মনে 
হয়। সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ প্রবন্ধাট হল পো'র রচনা চিরায়ত হবার সম্ভবনা সম্পর্কে 
ব্ুরানেল্লী বলেছেন ইয়োরোপের প্রধান দেশগুি উভয়, আমোরকা বিশেষত মেক্সিকোতে পো'র 
জনাপ্রয়তা অসাঁম। তর রচনাশৈলীর বাকধারা, বস্তুনিচয় এবং গাঁতপ্রকীতির বিচারকালে বুরা- 
নেল্লা যে উত্তি করেছেন তা যথোপোষ্ন্ত, তিনি বলেছেন পো'র রচনার স্বাতন্ল্য সততই পাঁরস্ফ 
কিন্তু পূর্বসৃরী বিখ্যাত ইংরাজ কবি কোলরিজের প্রভাব পো'র রচনায় বিশেষভাবে প্রকট 
কারণ বক্র এবং অদ্ভুত বিষয়বস্তুর উপর সাহিত্য সাধনার সম্পূর্ণতায় পো'র লেখনশ সৃষম হলেও 
এর অঞ্কুরোদ্গম ঘটেছিল অন্টাদশ শতাব্দীতে কোলরিজের “কনফেসনস. অব এ্যান এনকো- 
য়ারিং স্পিরিট” রচনার মাধ্যমে। কোলারজের কাব্যে যে নীতি এবং প্রয়োগকোঁশল লক্ষ্য করা 
যায় সেই পথেই পো পদসণ্টার করে ভয়ঙ্কর-সূন্দরের সাধনায় মগ্ন হয়োছিলেন। 

বূরানেল্লা, স্বজ্প পাঁরিসরে পোর সাহিত্য, জীবন এবং দর্শন সম্বন্ধে যে সকল তত্ব ও 
তথ্য পাঁরবেশন করেছেন তা মূল্যবান। পন্িকা সম্পাদনা এবং সাংবাদিকতা পো'র অন্যতম 



১৩৬১। বিদেশ গাহিতয ২৫৩ 

প্রধান কীর্তি, কিন্তু বরানেল্লী এ বিষয়ে কোনও আ:লাকসম্পাত করেন নন কেন তা বোধগম্য 
হ'ল না। যাঁদও প্রবধ্থ গ্রন্থাট এডগার এযালেন পোর সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে অক্ষম কিন্তু ১৫৭ 
পৃষ্ঠার মধ্যে যে তথ্য বুরানেল্লী পাঁরবেশন করেছেন তা বিশেষভাবে পাঠযোগ্য। তিনি উত্ত 
্রন্থে পো'র গল্পে এবং কাব্যের বিচার করবারই চেষ্টা করেছেন সুতরাং আমরা আশা করতে 
গার যে পরবন্তীকালে ক্রানেল্লী পো'র সমগ্র কীর্তির পারচয় উপহার দিতে সক্ষম হবেন। 
এই ক্ষাণকায় গ্রন্থটিতে পো সম্বন্ধে যে সব কথা অনূচ্চারিত রইল তার জন্য অপর একটি 
স্ফীতকায় পুস্তকের অপেক্ষায় রইলাম। 
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শিল্প সমাজ ব্যস্ত 

মানুষ তার নিজের তাগদেই সমাজ গড়ে তুলেছে । সে ও সমাজ এই সাঁন্ধর মধ্যেই তার চলমান 
জীবন কিংবা আর এক জাবন, যা তার সক্ষম অনুভূতিতে প্রবাহত, সেই জীবনবোধের-_াবাভন্ন 
দিককে প্রকাশ করেছে কত বিচিত্র সব কল্পনায় । যে যুগে ইতিহাস ছিল না সে যুগেও সমাজ 
কিংবা ব্যান্তর পাঁরপ্রোক্ষতে আদম মানুষের মনের কত তীর্ক সরল অনুভুত 

আমাদের নাড়া দেয়। যাঁদও দেখা যায় যে সমাজ চিন্তা সে যুগে যথেম্ট পরিমাণে 
আধুঁনকতার আওতায় বেড়ে না উঠলেও -একথা সর্বদাই স্বীকৃত হবে যে আদম 

মানুষের শিল্পরীতিতে শিল্পীর ব্যান্তিত্ব সমাজ সাধারণের উর্ধে বি.শষভাবে পাঁরলক্ষেত। সমাজ 
তার প্রয়োজনের মধ্যেই বেচে থাকবার আঁত্মক সংহাত সংগ্রহের অনুকূলে জীবন সংগ্রামর কঠিন 
রূপ শিজ্প রীতিতে প্রকাশ করোছিল। "শিপ সমাজ জীবনের মনকুর _ যাঁদচ শুধুমান্ন সমাজ 

জাবনের মোটা অর্থকেই শিল্প উপজীব্য করে না-_ সেখানে চেতন।য় যে বোধের বিদ্যুত প্রবাহ 
আমাদের আভাধিন্ত করে সেই উপলাব্ধগত সত্য সমাজের চলমান জীবনের ম.্ধযই শিজ্পী জারেক 
এক নতুন অর্থে উপস্থাপিত করে। সেখানে সমাজের উদ্রধে শিল্পের স্থান। এক হিসাবে শিহুপী 
সমাজের অঙ্গ এবং সেই হিসাবেই শিল্প আবেগহাঁন এক অন্য সত্বা, যার সঙ্গে সমাজের দৈন- 
ন্দিন জীবন প্রবাহের স্থূল দিকের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই। এক অর্থে শিল্প সমাজশ্রয়ী এবং 
অন্য অর্থে শিল্পীর আবেগবাঁজতি অনধ্যান সমাজের গাঁতি ভঙ্গিমার নিদেশিক। আদম সমাজ 
ও আধুনিক সমাজের অন্তবর্তীকালশীন 'বিরাট সময় প্রবাহে সমাজ ও ব্যান্তর যে সম্বন্ধ 'বাভন্ন 
সময়ে লাক্ষত হয় তার কত যে ভাব বৈচিত্রে আমরা আঁভাবন্ত হই--আধুনিক শিজ্পকলার মূল্যা- 
য়ন করার পথে সেই 'বাঁচত্রের অনুশীলন এবং শিজ্পীর ব্যান্তগতভাবে স্বাধীন চিন্তা ও সমাজ 
শ্রয়ী চিন্তার মধ্যে মিল ও সংঘাত এই দুইই বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । শিপারা সমাজ ছাড়া নয় 
কিংবা পুরোপুরি সামাজিক ক্রিয়াকল্পের কারিগরও নয়--শিষ্পীর কাজ ব্যবহারক তাগিদে 
প্রকাশ প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা অপেক্ষা অনেক গভনরে নিহিত _ সেখানে সেই ব্যান্ত শিজ্পর 
সঙ্গে সমাজের বন্ধন বর্তমানের এক 'বাঁচন্র এবং বিশেষ সমস্যা । 

একথা মানতেই হবে, যে সময়ে সমাজের পুরোধা রাজারা কিংবা প্রাতিপান্তশালী ব্যান্ত- 
বর্গ শিল্পের পৃঙ্পোষক অর্থনৈতিক কারণবশতঃ, তখন শিজ্পীও সেই সমাজের রীতিনীতিকে 

তথাকাথত নোতিক চেতনার আওতায় রূপ দিতে বাধ্য হয়েছে। বাধা কথাটির প্রয়োগ কটু লাগতে 
পারে, কিন্তু ইতিহাস পারশ্রুত অনুশীলনে ওই সামাঁজক অনুশাসনের মধ্যে বাধ্য বাধকতাই 
যে প্রধান ছিল তা বুঝতে িছ_মান্র কষ্ট হয় না। র্লাসক শিল্পকলা মানুষের বহু বছরের 
সাধনালব্ধ ফল। ক্লাসিক শিল্প সাধনায় মানুষের এঁকান্তিক কামনার জিনিষ মানাঁসকতার বাঁহ্- 
মুখী স্বাধীন চিন্তার আশবাস। এই আশ্বাস থাকলেও ধর্মের প্রচণ্ড কর্ম কাণ্ড শিল্পের মানদণ্ড 
হিসাবেই সমাজে নিজের ভূমিকা 'নয়েছিলো। ক্রমশঃ তথাকথিত নোতিক কঠোরতার শুচিবায়, 
গ্রস্থতার সমারোহে সেই পোষকতা শিল্পী মেনে নিয়োছল। খৃন্টীয় শিল্পী সাধনাব প্রথম ঘৃগে 
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শদধমান্র ধর্মীর্থে শিল্পের সাধনা তার অপটু দৈন্যকেও মেনে নিয়োছিল। তুলনায় আভজাত্য 
াবলাসী রোমান কিংবা গ্রীক 'শজ্পচাতুর্যয ব্যান্তত্ব ঠবকাশকারী। ভারতবষর সমাজ ব্যবস্থায় 

রাজা কিংবা ধর্ম [বিশেষ প্রভাবশালশ সেই কারণে শিল্পা ব্ত্তধারী শিল্পীর ব্যান্তত্ব রাজান:গ্রহ 

কিংবা ধর্মানগ্রহ ব্যতীত সুদূর পরাহত ছিল। এই কথা বলার এই উদ্দেশ্য নয় যে ভারতবষে 

ক্লাঁসক কিংবা মধ্যযুগে শিজ্প সাধনায় দীনতা ছিল। ধর্মের সংস্কার মানুষের সমগ্র জীবনকে 

প্রভাবত করোছিল- সেই প্রভাব তার বোধের মর্মস্থল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল-এর বাইরে কোন স্বচি- 

নতার প্রভাব সম্ভব নয় এবং সম্ভব হলেও প্রকাঁশিতব্য ছিল না। কিন্তু তবুও সেই প্রভাবশালা 
ধর্মার্থে সাধিত ?শল্প চেতনার আওতা 'ডাঁঙ্গয়ে শিল্পীর অবান্ত ভাষা আমাদের মনকে নাড়া দেয়। 
কোন কোন শিজ্পীর সেই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস সমস্ত প্রভাব, সমস্ত ক্ষমতা তুচ্ছ করে তার ব্যান্ত- 

ত্বকে প্রতিভাত করেছে । তবে এর সংখ্যা নগণ্য। তবুও ভাবতে বিস্ময় লাগে যখন দেখা যায় যে 
জীবনদর্শনের মূল আমার ম.নর মর্মস্থলে ধর্মের আবচ্ছেদ্য সংস্কারগাল সমেত গ্রাথত _আজন্ম 
লালিত জীবন ধর্মের মধ্যেই চিন্তার যা কিছ, স্ফূরণ এই গাঁণ্ডর মধ্যেই নজের ব্যান্তত্ব সমাজ- 
[হতে ব্যায়ত। তবে ক্ষোভের বিষয় 'ানশ্যয়ই যখন দেখা যাবে প্রাতপাত্তশালশীদের হিতই সামা- 
দিক হিত। ব্যান্ত ও সমাংজর এই স্তরে শিল্পীর লালত জাবনাদর্শের মধ্যেই মহান শিষ্প- 
চন্তা শ্রদ্ধেয়। জীবন ধর্মে ম্রোত একমখী ছিল--আর সেই একমুখী চিন্তার বাইরে অন্য 
চিন্তা দস্তর-অন্যায়। সমাজতান্তিক শান্তর অপচয় সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে দলটির 
প্রভাব দেখা গেল--তাদের আর যাই না থাক- আর্ক কৌিন্য ছিল। এই কুলীনরা প্রথম ষূগে 
নার্বচারে মেনে নিয়েছে পূর্বতনদের কালচার, কিন্তু পরে পরে আর্ক কৌলীন্যের জোর অন্য 
সমস্তদের সবাকছু একচেটিয়া করে নেবার প্রাতিদ্বন্দিতায় নেমোছল। জিতলোও সহজে । 
কারণটা অনুমেয়। ক্লাসিক যুগে কিংবা পরবর্তী যুগে রাজারা কিংবা ধর্ম শিল্পচেতনা লালিত 
করলেও যে জাীবনাদর্শে শিল্পীরা অভ্যস্থ ছিলেন--সেই একই জাবনাদর্শ প্রাতিপাত্তশালীরাও 
দাক্ষত ছিলেন। কালচার কিংবা সদাচারের মূলাঁট সমভাগে শিল্পী এবং পৃঞ্ঠপোষক উভয়েরই 
মধ্যে বিভন্ত ছিল। সর্বপ্রকার অনুশাসন এবং স্বচেতনার পথে প্রাতবন্ধকতা থাকা সত্বেও ব্যান্তত্ 
সবক্ষেত্রে লৌহনিগড়ে শৃখালিত ছিল না। কিন্তু আর্থক কৌলান্যে আঁভমানীদের আর যাই 
থাক সদাচারের লেশ মান্র নেই। তাই ব্যান্ত এবং সমাজ সম্বন্ধীয় যে সংস্কার পৃবতনীদের 

নিয়ন্ত্রিত করত সেই সংস্কার বমানের এক জটিল সমস্যা। ক্ষয় সামন্ততান্ল্িকতার যৃগে 
বান্তি এবং সমাজ এই দুইয়ের এক বিশেষ সম্বন্ধ শিল্পীদের ব্য্তিত্বে বিশবাসী করেছিল । অনু- 
শায্নন এবং শাসন এই দুইয়ের বন্ধন তখন নতুন অর্থবন্টনর পটভূমিতে শিথিল প্রায় _ বর্ত 
মানের কুলীনরাও তখন অগ্রগামী দল-_ তাই শিল্পে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ন্তিত বান্তি সচে- 
তনতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়োছিল। সম্বন্ধটা ছিল কালচার আর অর্থের বিনিময় সূত্রে। কিন্তু 
অর্থর সম্বন্ধটা পরে এত প্রকঁ্টিত হলো যে কালচার না জানা কুলীনরা 'শিল্পের ধারক হয়ে 
দাঁড়াতে বর্তমানে ব্যস্ত এবং সমাজ সম্বন্ধ বিশেষভাবে জঁটল হয়ে পড়েছে। 

রলাসকয্গে সমাজের কর্ণধাররা সক্য়ভাবেই অনুশাসনের আওতায় শিঙ্পীদের এনে 
ফেলতেন। কিন্তু এয্গে পোষকতার অন্তরালে স্বার্থবুদ্ধি যৃথবদ্ধতায় ব্যন্তত্ব বিলোপে অগ্র- 
সর। এই আত্মীবলোপ সন্াসকর। বিমূর্ত শিল্পকলা এক অর্থে যৃথবদ্ধতার বিরুদ্ধাচারণ এবং 
অন্য অর্থে বোধহয় সামাজিক অর্থে ব্যান্তিত্ব বিলোপকারাঁ। প্রথম অর্থে এই বিমূর্ত শিল্প 
[শজ্পণীর আত্ম জিজ্ঞাসার বিপ্লবময় অন্বেষণ, কিন্তু অনা অর্থে বিমূর্তবাদতায় ব্যান্তত্ব ক্রমশঃ 
বিল-প্ত প্রায়। যাঁদ বাল যে ব্যান্তত্ব অপেক্ষা শিল্পকলার স্থায়িত্ব শ্রেষ্ঠ _- কিন্তু সেই ধরনের 
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শ্রেম্ঠ চিন্রকলার স্থায়িত্ব বেদনাদায়ক। আগের কালে স্বাক্ষরিত চিত্রকলা না থাকলেও ব্যন্তিত 
সৈখানে সম্পূর্ণভাবে বিলঃপ্ত _ এটা যান্তর খাতিরেও মানতে পারি না। সেইজন্য এটা স্বীকৃত 
যে ব্যান্তত্বের আমজটনকু থাকে বলেই এত বিচিত্র রকমের অন্বেষণ। বিচিন্রতা মানব মনের এক 
পরম ধন। তাকে যৃুথবদ্ধতার অজগ্রর পেষণে দলাই মলাই করলে অত্যধুূনিক-_অবব্যান্ততব- 
শালী চিত্রকলার স্থান হবে কিন্তু মহং শিল্পের অপমতত্যু ঘটবে। ছবি যাঁদ ঘর সাজাবার উপ- 
করণ মান হয়-_যেমন দরজা জানলার পর্দা, তা হলে এই ভালো। ডিজাইনের আঁতরিন্ততা ছাড়া 
ছাঁবতে আর কিছু থাকার দরকার নেই। কিন্তু ছাবতে যাঁদ অপারামত আত্ম জিজ্ঞাসার পথ 
খঃজতে চাই _ আর যদি ছবিতে আত্মবিশ্বাসের দাবী না থাকে তবে কষ্টকর কঠিন রেখা বন্ধনী 
ছাড়া আর কিছুই হবে না। যন্ত্র আমাদের যেমন দিয়েছে অনেক_ তেমনি কেড়ে নিয়েছে আরও 
অন্নক কিছু। আমরা আতিরিন্তপারমাণে যন্ত্র উদ্ভূত মানাসকতায় খুইয়ে বসোছ--কিংবা 
থোয়াতে বাধ্য হয়েছি_-নিজেদের ব্যন্তত্ব বলে খুবই প্রয়োজনীয় মূলধনকে। এই বলার পেছনে 
এটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে বিমূর্তবাদ কেবল মান্র নীরস বাদ্ধির খেলা, কিংবা সম্পূর্ণ 
অপ্রয়োজনীয় এক মানব মনের প্রতিধৰান মান্র। সমাজ [শল্পের প্রাতিধ্যান কিংবা শিল্প সমাজের 
প্রীতধহনি। উভয় দিক থেকে দেখল এইটিই প্রতিভাত হয় যে শি্পীও যাল্দিক যৃথবদ্ধতার 
পথে এক অনিদেশ্য নিয়মে অবচেতনায় একই ব্দদ্ধির চক্রে বৃদ্ধিবাদী। কিন্তু বিমূর্তবাদে 
যেখানেই ব্যন্তি শিল্পীর আত্মবি*বাস পুরোপ্যর সচতন সেখানে বৃদ্ধিবাদতার উদ্ধে কোমল 
অনুভূতিতে আমরা অভিষিন্ত হই। পড়েছিলাম কোন এক শিল্পী যন্ত আবিস্কার করে ফুল 
নারীর সৌন্দর্যের একটা স্টাম্প তৈরাীঁ কর যাবেন-যাতে করে মানুষের সোন্দর্যয উপলব্ধির 
পথে কোন অসুবিধা না হয়। তাতে.করে আর যাই হোক শিল্পকলা কথাটির অপপ্রয়োগ হতো 
মাত্র। কারখানা আর স্টুডিও একই পথ চলতো । বুদ্ধি দীপ্ত বিমৃতণশল্পকলা যতাদিন ব্যন্তত্বকে 
স্বীকার করে নিয়েছে ততদিনই বিমূর্ত শিল্পকলা অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছিল। যৃথবদ্ধতা 
[শলপকলা সামায়কভাবে ষুগে যুগে মেনে নিলেও বাস্তু শিল্পী বিপ্লব সেখানে করেছে। সেই 
পাঁরপ্রোক্ষতে আধুনিক যূগে শিল্পীরা যে বিপ্লবী তা স্বীকার করতেই হংব। নিছক তর্কের 
খাতিরে নয় সমগ্র সমাজচিন্তার মাধামেও। বর্তমানের যৃথবদ্ধতা শিল্পে প্রতিফলিত হলেও 
বিমূর্তবাদ অন্বেষণ মাত্র এবং শিল্প চেতনার ক্ষেত্রে এই যৃথবদ্ধ চেতনাই সতা নয়। হয়ত বা 
সামাজিক চিন্তার এই যৃথবদ্ধতার হাত থেকে রেহাই দেবে নব শিল্পাঁচন্তা, নতুন শিল্প বিপ্লব। 

[নাঁখল বম্বাস 



আলোচনা 

জনৈক অন্যায়কারশ ক্ষমাপ্রার্থী লেখক 

(১) জ্যৈষ্ঠসংখ্যা সমকালীনে আমার কিছু রচনার বিষয়ে শ্রীযুন্ত সোমেন্দ্রনাথ বসন সওয়া 

1তনপৃচ্ঠাব্যাপণ এক আলোচনা করেছেন। আলোচনার নাম 'আর একটু সৌজন্যবোধে ক্ষাত কি? 

সোমেনবধাবু আমার লেখায় যে সৌজন্যবোধের অভাব দেখেছেন তার জন্য আমি বিশেষ লঙ্জিত, 

[বশেষত স্বামীজনীর বন্তৃতার ভূমিকায় শ্লেষ বিদ্রুপ প্রকাশ করা যে উচিত হয়নি, এ বিষয়ে ত'র 

1তরস্কারকে আম সাঁবনয়ে স্বীকার করে নাচ্ছ। 
(২) সোমেনবাবু আমার অসৌজন্যের প্রাতিবাদে বি.শম সৌজন্য ও সহৃদয়তা সহকারে 

আমার লেখার দোষ দেখিয়েছেন। তান্ন ছন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিষয়ে সমালোচনামুখে যা 
বলা হয়েছে সেগ্যীলকে আম সত্য বলে ব*বাস করি, কারণ, "কানো মানুষ সম্বন্ধে নিন্দাই তার 
বিষয়ে সত্য কগা।' আন্দতে আমার চৈতনা হয়েছে । আমার লঁ্জত বিবেক এখন সোমেন্দ্রনাথকে 
সেকুলার ধর্মমাজকর্পে দেখছে। তাই আমি তাঁর সামনে আমার সম্বন্ধে বলা এ সত্যকথাগুঁলর 
কয়েকটি 'কনফেসন' রূপে পূনরায় উচ্চারণ কনে আমাব পাপস্থালন করাঁছ। সোমেনবাবুর 
তেমন দ্' একাঁট কথা-_ ঞ 

॥ সৌজনাহীন ॥ 'বালকোচিত' ॥ য্যন্তিহগনঠ রাগ ও ঝাঁঝযুন্ত।। অস-্থ বুদ্ধি 11 
বানিয়ে বানিয়ে শত্রু করার অতুাৎসাহশ ॥ ঝগড়ার প্রব্িযূক্ত ॥ 'লেখকের বালসুলভূতা" ॥ আলো- 
চনার ভদ্ররতিহীন ॥ অকারণে উত্তেজনাস-ঘ্টিকারী ॥ অহঙ্কুত উদ্ধত্য প্রদর্শনকারী ॥ সাম্প্রদায়ক 
গোঁড়ামযূক্ত ॥ বাতাসে তলোয়ারচালক ॥ 'ছেলেমানাষ উঙ" 1 গ্রুভান্তর চশমাধারী ॥ আভদু 
ভাঁমকা লেখক 1! ক্লোধন স্বভাব ॥ 

আরও আছে । সে সবগুলিকে তুলতে হলে সোমেন বসুর গোটা ব্রচনার প্রায় প্রতিটি লাইন 
তুল'ত হয়। সেটা পারাছ না-আমার কনফেকসনে এই ভ্ুটি থেকে গেল। 

(৩) এইখানেই এই লেখা শেষ করা উঁচত। স্বীকার করা উচিত আম কম্পনায় শব্রু 
খাড়া ক'রে তাদের বিরদ্ধে হাওয়ায় তলোয়ার চাঁলয়ে অনর্থক ব্যায়াম করেছি। কিন্তু পরম 
দগ্পখের বিষয় আমার সেই শনো চালিত তণ্লায়ারে আহত হয়েছেন কেউ কেউ । সোমেন বাবও 
তাঁদর মাধা একজন। তানি যাঁদ আহ না হতেন তাহলে এ তিনপন্ঠাব্যাপী প্রাতঘাত করন্নে 
না। হাওযাম তলোয়ার ঘোরানো দেখল লোকে হাসে। সোমেন্দ্রনাথ রেগেনছন!। তবে কি তাঁর 
রাগ তাঁর হাঁসি? 

(8) আরও একটা দুটো কথা বলা দরকার। আমার প্রথম রচনায় স্বামী বিবেকানন্দের 
সমালোচকদের যে সব কটাক্ষ করেছিলুম তার একাটিকেও কিন্ত প্রত্যাহার করছি না। (এইখা'ন 
পদ্নশ্চ সোমেনবাব স্বামীজীর মত স্বামীজীর এই নগণা ভক্তের মধ্যে স্বতোবিরোধ দেখবেন 
ক্ষমাপ্রার্থনার পরেও বন্তব্যে অনমনীয়!) আমি কোনো বান্তর মনোভা*বর প্রাতবাদ করেছিলুম। 
তেমন বা্ত সত্যই আছেন, এবং কোনো কোনো মহালে তাঁণদর কিছ: প্রাতষ্ঠাও আছে বলে আমার 
ধাবপ ছিল। সোমেনবাবু যাঁদ বলেন, না, তাঁদের তেমন কিছ প্রতিষ্ঠা ?নই. তাহলে বর্তমান 
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লেখকের আনন্দের সীমা থাকবে না। আম যে সেইসব ব্যান্তর নামোল্লেখ কারান, তার একটা 
কারণ বর্তমানে স্বীকার করা নিরাপদ, আমার সাহসের অভাব,-যে সাহসের, সত্যানিষ্ঠার, 
স্পম্টবাঁদতার যথার্থ সদ্ভাব দেখা গিয়েছে আমীর সম্বন্ধে সোমেনবাবুর সঙ্গত সমালোচনার মধ্যে। 

(৫) আমার লেখার আর একটি দোষ ছিল যোঁট সোমেনবাব; না বললেও তাঁর লেখা 
পড়ে বুঝতে পারছি. তা হল, ভাষাগত অস্পজ্টতা। বাংলা দেশে স্বামীজাীর পাঁরচয় কি দাঁড়য়েছে 
তা বলতে গিয়ে আম তৃত+য় পয়েশ্টে বলেছিল্ম--স্কুল কলেজ হাসপাতালের গণেশ দদেধতা ।' 
সোমেনবাব প্রশ্ন করেছেন, 'এ তান কোথায় পেলেন? যাঁদ বা কেউ কোথাও এ ধরনের কথা 
বলে থাকে আমার চোখে তা পড়েনি-তা যে বাংলা দেশে স্বামীজর পরিচয় নয় এটা সংস্থ- 
বুদ্ধিতে লেখকের বোঝা উচিত ছিল' ইত্যাদ। আম সাঁবনয়ে জানাচ্ছ, এ ধরনের কথা সতাই 
কেউ বলেন নি। কেউ বলেছেন, এ কথাও বর্তমান লেখক বলেন নি। সোমেনবাবু্ ধরে নিয়েছেন, 
ওটাও বিবেকানন্দ-বিরোধাঁদের বন্তবা। না, তা নয়, ওটা বিবেকানন্দের চাহত ভক্তদের সম্বন্ধে 
বর্তমান লেখকের সমালোচনা । এঁ সকল ভন্তেরা কতকগুলি স্কুল-কলেজ-হাসপাতালের দরজায় 
স্বামীজীকে স্থাপন করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের প্রকাশে প্রায়ই বিরত থেকেছেন। এ'দেরই 
ণবরুদ্ধে এ কথাগুলি বলা হয়োছল. কিন্তু বন্তবাপ্রকাশে ঘুটির জন্য সোমেনবাবূর তা বুঝতে 
অসুবিধা হয়েছে বলে আম 'বশেষ দুাখত। 

(৬) সোমেনবাব স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি বলেছেন. 'তার প্রাতি আমার 
ভান্ত বা শ্রদ্ধা বা অনুরাগ কারো চেয়ে কম একথা সহজেও মানতে রাজি নই ।' স্বামজীর প্রাতি 
শ্রদ্ধার দুটি কারণ তান জানিয়েছেন--তাঁর “প্রচণ্ড ব্যন্তিত্র এবং 'ববিরোধ সাত্বও বালষ্ঠ 
জাঁবনবিশবাসী দৃ্টি।' তাক বলে স্বামীজণী সম্বান্ধে অন্ধ ভীন্ত তাঁর নেই। তিনি স্বামীজীর 

দোষত্রাটি যথেষ্ট দেখিয়েছেন। সেগুলো সংক্ষেপে এই : (ক) সংস্কার সম্বন্ধে তর আচরণ 
সঙ্গাতরক্ষা করে নি: অল্প বয়সে মৃতাই এর জনা দায়ী। আরও বেশীদন বাঁচল তিনি 
রবান্দ্রনাথের মত 'নিরাসন্ত ওদার্যের' আঁধিকারী হতে পারতেন। (খ) তিনি জাতাঁয়তার তীর 
মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন : (গ) স্তীশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর দাাঁন্ট যথণ্ট প্রগতিশীল ছিল না, ইত্যাঁদ। 
এখানে সোমেন্দ্রনাথের কিছুটা রচনা উদ্ধৃত করা উচিত-_ 

প্দীর্ঘায় পেলে & জীবন আসাঙ্কই যে প্রবল হয়ে উঠে আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা-মাখানো 
বহু ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিত. এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ----০, বরোধ কিছু স্তিমিত হালে তিনি 
যে আরও পরিচ্ছ্য দম্টিতি সমস্ত পাঁরবেশ বিচার করে দেখতে পারতেন, এবং তার ফলে যে 
সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডাঁ ছিন্নভিন্ব করে আরও উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিতে পারতেন এ বিষয়ে 
আমার মনে সন্দেহ নেই । কিন্ত সময় তান পান 'ন। এটা আমারই ধারণা, আমার বিচারে এটাই 

বিবেকানন্দের একমাত্র লঁজক্যাল পারিণতি হত পারত ।” 
(৭) তাতলে ব্যাপারটা শোচনীয় দাঁড়াচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে । সোমেনবাবু 

বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা কপ্রও বলতে কিছ; বাকি রাখেন নি : বিবেকানন্দের ধারণা আধ্যাত্মবকতার 
কযষাশা মাথখাদনা চিল, সংকীর্ণ জাতস্যতার গণ্ডগতে বাঁধা ছিলেন তান. তাঁর দাঁম্ট সম্পর্ণ 
পবিচ্চশ্র চিল না ইলাঁদি। আগি আমান সামানা রচনায এই জাতশয় মনোভাবকে কিছ আঘাত 

কারেছিলগ । সোমেনবারন বকবা াবকানন্দ অজপ বয়সে মারা যেতেই যত কিছ; গন্ডাগোল 
হাযাছ। লগাসব রী আন্পাবিণানিই' তাঁর ধাবণাগত আাপারণাতর জনা দাষী। ামনবাবার 
আনান স্পা গাকালে বসাবন্যানান্দর লজিক্যাল পাঁরণাঁন হত--আধাঁতিকতার কশ্রাশা তাগ ও 

পারছ দ্টিলাত্ড !। 1সাল্সানবার বিশেল যক্ষিবাদী। ম্ি ভাদা কথা বালন না। স-অলাং 
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[ববেকানন্দের এ লাজক্যাল পারণাতর কারণ 1তাঁন বনশ্চয় তার রচনার মধ্যে লীজক্যাণ ভাবে 
জানয়েছেনকল্তু সে বস্তু যে কেথায় আছে অন্ধ স্তর চশমা পরে আছ বলে আমরা ৩ 

দেখতে পাহ 'ন। তবে আমাদের মত অন্ধ ভন্তেরা একঠা কথা (নশ্চয় ইল লাজক্যাল) ববাস 

করে- প্রত্যেক বড় মানুষের জাবনের একটা 1ভান্ত থানক। 1ববেকানন্দের ক্ষেত্রে তা আধ্যাত্বকতা । 

সে বস্তু বিদেশে প্রচার করতে 'তাঁন দেহপাত করলেন। বেচে থাকলে সেই আধ্যাত্বকতাকে 
তান যে খুব উচ্চ স্তর থেকে কথ। বলেছেন সন্দেহ নেই। এ সর থেকে কথা বললে স্বামী 
[ব*বাস করেন এবং তার কারণও (আমাদের কাছে আঁলীখত ভাষায়) 1তান উপীাস্থত করেছেন। 

স্বামীজীর অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁর ভাগ্যাবধাতার কাছে আমদ্দের আঁভমান ছিল, সোমেশ্দ্র- 
নাথের লেখা পড়ে সেটা বেড়ে গেল। 

(৮) একটি জায়গায় সোমেন্দ্রনাথ আমাকে একেবারে উদঘাটিত করে 'দিয়েছন। তাঁর মতে 
আমি স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র রক্ষাকর্তা সেজেছি! কী শোচনীয়! কী শোচনীয় আমার 
অহমিকা! এরকম স্পর্ধা যাঁদ প্রকাশ পেয়ে থাকে আম সাস্টাঙ্গে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এ গরু 
দাবি কোথায় করেছি খুজে পেলুম না। আমার স্থূল দৃঁণ্টর জন্যই কি খজে পেলম না ? 
নিশ্চয় তাই, তবদ আরও একটা কারণ মনে হচ্ছে; স্বামী বিবেকানন্দ জনাঁচত্তে বিপুল ও গভীর 
শ্রদ্ধার আসনে আঁধাম্ঠিত, ত'র বিষয়ে চপল উন্ত স্বামীজীর অগ্গাণত অনুরাগীর কাছে উদার 
গঁদাসীন্য বা নীরব ঘৃণা লাভ করে। বত'মান লেখকের চাঁরন্রে সেই গভশরতা বা সাহফ্ণতা নেই, 
তাই তিনি কিছু মন খুলে কথা বলেছেন, এবং তার ফলে না-বলার পটভীমকায় সেই সামান্য 
বলাটা মস্ত হয়ে উঠে সোমেন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনীর সামনে মাথা পেতে 'দয়েছে। 

একদিকে আমার এই অগ্ভীরতা অন্যাদকে সোমেনবাবদর চিন্তাস্তরের যথার্থ উচ্চতা । 
1তান সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন, স্বামীজণ ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী । বিজাতীয়দের কাছে 
বিবেকানন্দের মত মানুষ সম্বন্ধেও করুণা বোধ করা যায়, বলা যায় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত ঘটলে তাঁর 
মনেরও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটত। সোমেনবাবর এই বন্তব্যকে মান্র বিচক্ষণ সমালোচনা বলে ছোট করা 

উচিত হবে না, এটা কালাতিক্রমী উধণচারী দম্টর [সদ্ধান্ত। এবং এই উদার বিশাল দৃম্টিবশেই 
[তিনি ত্যাগ করতেন! কিন্তু তবু তাঁন তা করতেনই, কারণ সোমেন্দ্রনাথ এ লজিক্যাল পাঁরণাঁতিতে 
যেখানে স্বামীজী বিশবজনীনতা ও বশ্বধর্মের প্রবস্তা বলে গৃহীত হয়েছেন সেখানে স্বামীজীও 
জনৈক স্বজাতীয়ের কাছে যাঁদ তান সংকীর্ণ বলে প্রাতভাত হন, তাহলে এ স্বজাতীয়ের দৃষ্টি 
উদারতায় ও গভীরতায় ফোন সুদৃরসীমাকে স্পর্শ করেছে তা ভাবলেও দিশাহারা হয়ে যেতে 
হয়। ৮8 

(৯) নিজের দোষের আর কত আলোচনা করব! আঁম বিবেকানন্দের সমালোচকদের 
'অমনসলমান' বলায় সোমেনবাবু আমার সাম্প্রদায়ক গেঁড়ামি দেখে সবান্ধবে হেসেছেন। হাস্য- 
রসের প্রাত সোমেনবাবুর মত সিরিয়াস লোকের সাধারণ আসন্তি নেই; এই একটি ক্ষেত্রে যে 
আমি তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি তার জন্য সাবশেষ আনন্দিত। 
সোমেনবাব আরও বলেছেন, এঁ গালাগালির ঝাঁঝ তাঁর গায়ে লাগেনি, 'মুসলমান' বলে গাল 
দিলেও লাগত না। এইখানে আম একটু বিস্মিত হচ্ছি, নিশ্চয় গুর অনবধানতা, 'নচেং 
'ম:সলমান' শব্দটা যে গালাগালির শব্দ এটা সোমেনবাবুর মনে হলেও আমার মত গোড়া 
হিন্দুর ধারণার ব্রিসীমানাতেও আসে নি। 

তবে স্বীকার করা উচিত 'অ-মুসলমান' শব্দটা ক্ষোভের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলাম । : 
আমাদের রাজনৈতিক জীবনের অনেক পুরনো দুঃখ ওই শব্দটার সঙ্গে জড়ানো । স্বাধীনতা- 

রে 
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পূর্বের সাম্প্রদায়ক বাটোয়ারায় হন্দু হয়োছল অ-মনসলমান, এবং সম্ভবত আত্মধমে লাজ্জত 
হন্দুরা সেটা মেনে নয়ৌছল। যাক সৈ কথা, এখানে রাজনীতর আলোচনা আমার আতভপ্রায় 
নয়, আমার উদ্দেশ্য ব্যাটস্বাকার ও শক্ষাগ্রহণ। 

(১০) তাহলে দাঁড়াচ্ছে একাদিকে স্বামীজী সম্বন্ধে আমার অন্ধতা অন্যাদকে সোমেনবাবদর 

শ্রদ্ধা ও সমালোচনা । আমার অন্ধতা যে আছে তা সোমেনবাবুর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, সুতরাং 
তা সত্য। স্বামীজীকে আম সাধারণ সংস্কারক বলে মনে কার না, তাঁকে প্রফেট বলে মান, 
ধারণাগত পূর্ণতার জন্য তাঁর আশী বছর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না (ষে প্রয়োজনীয়তার 
কথা রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে সোমেনবাবু বোঝাতে চেয়েছেন), আমার মনোভাব এই ধরণের, 
সৃতরাং সোমেনবাব ও আমি উভয়েই জান, আমার অন্ধতা চরম বৈজ্ঞানক অপারেশনেও 

কাটবে না। তবু যে সোমেন্দ্রনাথ নিছক মানবপ্রীতবশে আমার প্রাত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রয়োগ 
করেছেন, এবং আম যে বিধাতার কত মন্দ সৃষ্টি তা দেখাবার জন্য তাঁর আয়না আমার সামনে 
তুলে ধরেছেন, এ জন্য আমি কৃতজ্ঞতায় আভভূত হয়ে গেছি। স্বামীজীর ধারণার অপরিণাঁতি, 
স্বাবরোধ, ক্ষেত্রবিশেষ প্রাতব্রিয়াশশলতা. তাঁর জাতীয়তার উগ্রতা, সংকীর্ণতা, ধর্মমোহ, এই সব 
সত্বেও ত'র ব্যান্তত্ব, ও অন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীর তুলনায় তার জীবনবি*বাস সোমেনবাবুর প্রশংসা 
পেয়েছে। কিন্তু সেটা কি প্রচ্ছদপটের প্রশংসা নয়? 

না, তা নয়, সোমেনবাবু এ সামান্য প্রশংসার মধ্যেই অনেক কিছ; বলেছেন, কিন্তু সে 
ব্যাপারটি নিশ্চয় তিনি ভাবষ্যতে ব্যাখ্যা করবেন, এবং আম কোনো পুনরালোচনা না করে 
আমার স্বভাবগত অন্ধভন্তির সঙ্গে সোমেনবাবূর মুখ থেকে তা শুনে যাব। 

শঙ্করীপ্রসাদ বস; 

জাতীয়তা না আন্তর্জাতকতা 

এক্যবদ্ধ পৃথিবাঁর স্ব”ন আজ আর স্বপ্ন মান নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্চলিক স্বাতন্দ্যের 
কিছুটা অন্ততঃ ত্যাগ করে পরস্পরের মধ্যে মেল বন্ধনের একটা ঝোঁক আজ পাঁরস্ফুট হয়ে 
উঠছে। এর সর্বাধিক আলোচিত ও পারিচিত দ-্টান্ত ইউরোপীয় কমন মাকেট্ট। শতাব্দীর 
পর শতাব্দী যারা পরস্পরের শন্রুতাই করে এসেছে আজ তারা জাতীয় স্বরাটের কিছুটা নিজে- 
দের মিলিত সংস্থার কাছে যে ছেড়ে দিয়েছে, এ ঘটনা শুধু বিস্ময়করই নয়, কৌতুহলোদ্দীপকও 
বটে। ঠিক এই দময়েই জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার প্রশন তোলা অনেকের কাছেই অন্যায় বলে 
বোধ হবে। কিন্তু তবু এ প্রশন বিচার ববেচনার প্রয়োজন আছেই। 

পরাধীন ভারতে যে জাতীয় ভাবের জোয়ার দেখা গিয়োছল, ১১৪৭ সালের ১৫ই আগম্ট 
ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগে সংগেই তাতে দেখা দিল ভাটার টান। দার্ঘদনের পদানত ভারত 
স্বাধীনতার প্রথম 'ষায় আঁবন্কার করল যে সভায় তার বাশস্ট আসন আছে। পৃথিবীর 
বহু জঁটল প্রশ্নে ভারতের সমালোচনা বা সমাধান শুধু অন্যদেশের প্রশংসাই অর্জন করল না, 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবসম্মতিক্রমে একমাত্র পন্থা বলে গৃহীত ও আঁভনন্দিত হ'ল। 

এরই ফলশ্রতি শিক্ষিত ভারতাঁয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার প্রসার। অবশ্য এ প্রসার 
পৃথবাঁর বর্তমান অবস্থায় স্বাগত করাই উচিত এবং করা যেতো এই প্রবণতার মধ্যে কিছ 
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অসুস্থ লক্ষণ যদি না পাঁরস্ফূট হ'ত। আজকে ভারতীয় 'শাক্ষত জনসাধারণের বেশ একটা 
বড় অংশে চলনে বলনে, পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে পাঁরম্কার বদেশীয়ানা ক্রমবর্ধমান 
হারে প্রকাশমান্। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিদেশীয়ানা প্রয়োজনীয় বলে মেনে নেওয়া চলতে 
পারে যেমন, কারখানার কাজে বিদেশী পোষাক কিন্তু সে পোষাক যখন সামাঁজকতার ক্ষেত্রেও 
অন্:প্রবেশ করে, শমশানযান্রী থেকে বরযাত্রী পর্যন্ত সকলে যখন প্যান্ট সার্টাবৃত হয়ে আসে 
তখন সত্যই চিন্তার কথা হয়ে ওঠে। 

ভাষা ও সাঁহত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে না। একদা পরাধীন ভারতে নিজ 
ভাষার প্রাতি আমাদের সহজাত প্রেমের আভব্যান্ত আত ভান্ততে রূপান্তরিত হতে চলোছিল। 
(যে অসুস্থ লক্ষণ আজো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি প্রকট) কিন্তু স্বাধীনতার যাদুকাঠির 
স্পর্শে হঠাৎ সে ভাব কেটে গেল, হাওয়া বিপরীত মুখী হয়ে দাঁড়াল, আমাদেরও মাতৃ- 
ভাবার প্রীতি একটি অনীহা দেখা 'দিল। তৎংপাঁরবর্তে ইংরাজা ভাষার প্রাত আমাদেন দরদ যেন 
উথলে উঠল। আমাদের পরাক্ষাযন্তে ইংরাজীর মূল্যমান নিম্নগামী হলেও সাধারণ জীবনে 
অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। একদা যাঁর পাশে দুটো ইংরাজী কথা শুদ্ধ ভাবে লিখতে বা 
বলতে গেলে যথাক্রমে কলম ও দাঁতি ভাঙবার সমূহ সম্ভবনা ছিল, আজ তিনিই কারণে অকারণে 
যত্রতত্র বেপরোয়া ভুল ইংরাজী বলছেন। আমাদের মনোগত ভাব হ'ল এই যে, যেহেতু ইংরাজী 
একাঁট আন্তাতক ভাষা সৃতরাং আন্তর্জাতিক হবার প্রথম সোপান গহসাবে ইংরাজী ভাষার 
অপপ্রয়োগও্ বাঞ্নীয়। সংগে সংগে ইংরাজীয়ানা রপ্ত করতে পারলে আন্তজাতিক কম্পবৃক্ষের 
ফল হাতে পাওয়া মোটেই কঠিন হবে না। 

সাষ্টশীল প্রচেষ্টার ক্ষেত্নে আন্তজাতিক হবার প্রচেম্টা আরো উৎকট। সাহত্যের 
প্রায় প্রতিটি অংগে বিদেশী অনুলরণ-অনুকরণ প্রায় নিত্য-নোর্মাত্তক হয়ে দাঁড়য়েছে। কাঁবতার 
ক্ষেত্রে এ অবস্থা সম্বন্ধে হয়ত অনেকেই ওয়াকিবহাল আছেন কিন্তু উসন্যাস গল্প থেকে এ 
অনদকরণ-অনদসরণ অনুপস্থিত ভাবলে ভুল করা হবে। অবশ্য সর্বদেশের সং সাহত্যের, 
স্বাকারোন্তসহই হোক বা ব্যাতরেকেই হোক, ভাষান্তর নিঃসন্দেহে স্বাগত করা উচিত কিন্তু 
যেখানে অন্দবাদ করা হচ্ছে বলে স্বীকারোন্ত আছে সেখানে ছাড়া পাঁরবেশ, সামাঁজক রীতনশীতি 
ও পশচাদপটের 'ার্বচার ও নাদ্বধা উপস্থাপন কোনমতেই গ্রহণীয় নয়। এ [বিষয়ে অবশ্য 
সর্বাধিক বিপজ্জনক পারাস্থাতর সৃষ্টি হচ্ছে নাট্য সাহত্যে। যেহেতু দর্শনগ্রাহ্য রূপের মধ্যে 
নাটকের আবেদনই সংদূরপ্রসারী তাই তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে বিদেশী নাট্যকারদের যে প্রভাব 
পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তা কোনমতেই স্বাগত জানাবার নয়। 

চিন্-ভাস্কর্ষে এই আন্তজাতিক হবার প্রচেষ্টা প্রায় সর্বগ্রাসী । তরুণ শিল্পীদের মধ্যে 
প্রায়শঃই এই মন্তব্য শোনা যায় যে. তাঁদের সৃষ্টি যেহেতু দেশ-কাল-পান্র নির্ভর নয় সেই হেতু 
তাঁদের আংগ্গিকের ব্যবহার অবশ্যই এক আন্তজাতিক রীতি অনুসারী হবে। কথাটা শ:নতে 
বেশ ভালই লাগে কিন্তু এই সব শিল্পীরা একটি অত্যন্ত সহজ কথা হয় বিস্মত হ'ন, না হয় 
স্বেচ্ছায় এড়িয়ে ান। কথাটা শিল্প বিষয়ে সামান্য আি্ঞ ব্যক্তিও জানেন, তবু তার পরান 
নিশ্যয় অবান্তর হবে না। পশ্চিমী শিজ্পীদের আজকের সৃষ্টি প্রচেম্টা আঁতমান্রায় ব্যান্তকৌন্দিক 
বা গোস্ঠিগত হয়ে দাঁড়য়েছে। কাজেই সে প্রচেষ্টাকে আন্তর্জাঁতক ভেবে গ্রহণ করতে যাওয়াটা 
নিজের মনকে চোখঠারা মানন। 

আমাদের আন্তর্জাতিক হবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সংগে পৃথিবীর সদ্য স্বাধীন অন্যান্য দেশ-. 
গ্যালর অবস্থা অবশ্যই তুলনা করা যেতে পারে। দক্ষিণপূর্ব এঁশয়ার দেশগ্যালর মধ্যে ইন্দো- 
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নেশিয়ার অবস্থান তথা অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দোনোঁশয়ানরা কিন্তু আন্তজাঁতিকতার 

মিথ্যা মোহে বিভ্রান্ত না হয়ে পুরোপুরি জাতীয় ভাবাপন্ন হয়েছে, এমনাক উগ্র জাতীয়তাবাদ 

দেশের এতিহাঁসক পটভূঁমিকাকে পর্য্ত নিজেদের পছন্দসইভাবে সাঁজয়ে নিয়েছে। এমন 

উগ্র জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে নেবার নয় বটে, কিন্তু তবু নিজেদের সদ্য আঁজত স্বাধীনতাকে 

অক্ষুণ্ন রাখতে হলে প্রথমে এমনতর কিছুটা প্রয়োজন আছে বলা যেতে পারে। 
অন্যাদকে আঁফ্রুকার নবজাগ্রত দেশগুলির কথা বিচার করলে আন্তর্জাতিকতার সংগে 

জাতীয়তার যোগাযোগ পাঁরচ্কার হবে। একদা পশ্চিমী শান্তগুলর পক্ষ থেকে বলা হ'ত যে 
আফ্রিকান সংস্কাঁত বা কৃণন্টি বলে কোনো পদার্থই নেই। আর দেশজ কৃম্টিকে উপেক্ষা করে 
আফ্রিকানরা মনে প্রাণে ইউরোপীয় হবার সাধনায় মেতোছিল। আজকে স্বাধীনতার স্পর্শে 
তাদের মধ্যে কিন্তু পাঁরবর্তনের জোয়ার এসেছে । আজ আফ্রিকানরা আগে জাতীয়তাবাদী পরে 
আন্তজাতিকতায় বিশ্বাসী । তাই সামাঁজক অনুষ্ঠানে নিত্য ব্যবহৃত ইউরোপীয় পোষাক 
ছেড়ে দিয়ে আজ বিদেশীর চোখে কিম্ভূত মনে হবার প্রচুর সম্ভাবনা সত্বেও তারা নিজেদের 
জাতীয় পোষাক পরে আসতে লজ্জা তো বোধ করেই না উপরন্তু গর্বই বোধ করে। 

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আজ এই একই অবস্থা । কোনো ইংরাজ্ বা জার্মান বা রুশ 
আন্তজাতিক হবার জন্যে নিজের জাতনয়তা াবসজর্ন 'দতে প্রস্তুত হবে বলে মনে হয় না। 

জাপানীরা ঘরের বাইরে বিদেশী পোষাক পরলেও ঘরে ফেরা মান্র খাঁট জাপানী । এমনে কি যে 
দেশকে সর্বাধিক আন্তজর্শাতক বলা হয় সেই সুইজারল্যা “ডর আঁধবাসীরাও 'নজেদের পাঁরবেশে 
সম্পূর্ণ সুইস। অবশ্য শিল্পীরা বলবেন যে ফ্রান্সের লোকেরাই সর্বাধিক আন্তজাতিক। কিন্তু 
ফরাসীদের সামাঁজক পাঁরবেশ ও জশীবন যাত্রা প্রণালনতে ফ্রান্সের প্রভাব অপাঁরসীম। এমন কি 
তথাকথিত বোহেমিয়ানিজমের যে রূপ ফ্রান্সে দেখা যায় তা সে দেশে ছাড়া অনাত্র রূপায়িত হবার 
কোনই সম্ভাবনা নেই। 

আমরা দেখলাম যে. পাঁথবার সর্বঘ্ই আন্তজাতিক হবার আন্তাঁরক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 
সবদেশের আঁধবাসীই সম্পূর্ণ ভাবে জাতীয় । হয়ত আন্তজাতিক হবার প্রকৃষ্ট পক্থাই এই। 
তাহলে আমাদের জাতীয়তা পাঁরত্যাগ করে, বিদেশী অনূকরণে না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে, তথা- 
কাঁথত আন্তজাতিক হবার সমস্ত দায়দায়ত্ইই কি আমাদের ওপর অশেছে 2 

যে মানুষ নিজের পাঁরবেশের সংগে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, সে যে 
অন্য পাঁরবেশের মধ্যে নি/জকে মানিয়ে নিতে পারবে এ পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ বাতুলতা মান্র। 
দাঁড়কাক ময়্রপুচ্ছ শোভিত হলেই ময়ূর হয় না, আবার দাঁড়কাকের সমাজেও তার স্থান হয় 
না। আমাদের বৃদ্ধিজীবী সমাজের আজ এই কথা ভাববার সময় অবশ্যই এসেছে । আমাদের 
সমাজের সংগে সমস্ত বন্ধন ছিড়ে ফেলে নিরালম্ব বায়ুভুক হলেই যে আন্তজাতিক হয়ে ওঠা 
যায় এ ভ্রান্তি থেকে যত তাড়াতাড় মুস্ত হওয়া যায় ততই মঞ্গল। তাহলে হয়ত আমরা প্রকৃত 
জাতীয়তাবাদ হয়ে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার দিকে পা বাড়াতে পারব। 

রাবি িন্ত 



১৩৬৯] জাতীয় পংহতি ও জাতিভেদ ২৬৩ 

জাতীয় সংহতি ও জাতিভেদ 

জাতীয় সংহতি কথাটি আজকাল প্রায় সকলের মুখেই শ্যানতে পাওয়া যায়। সভা-সামাতিতে 
লোকসভা রাজাসভায়, পরর-পন্িকায়, সব্বন্ুই এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা হইতেছে। চিন্তাশীল 
দেশনায়কগণ এসম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পাঁড়য়াছেন এবং যাঁহারা দেশের ও দশের যথার্থ 
কল্যাণ কামনা করেন ত'হারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, যতাঁদন জাতীয় সংহতি 
সংপ্রাতিষ্ঠিত না হয় ততাঁদন পর্যন্ত দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নত হওয়া বিশেষ কণ্টসাধ্য। তাঁহারা 
বহ; চিন্তার পর বুবিয়াছেন যে, জাতীয় সংহতিকে যে সাফলামান্ডত কারবার পথে যে সকল 
প্রধান অন্তরায় তাহাঁদগের মধ্যে বর্তমান সমাজের জাতিভেদ প্রথা হইতেছে অন্যতম। প্রাচীন 
কালের বর্ণাশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই যে বর্তমান জাতিভেদের উৎপাত্ত ইহা অনস্বীকার্য। অত- 
এব অতাব পূর্বে কি প্রকার বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচালত ছিল তাহার প্রকৃত পাঁরচয় না জানিলে বর্তমান 
জাতিভেদ প্রথার কঠোরত্ব ও ভীষণত সম্যক ব্ঝিতে পারা যাইবে না। সেই কারণেই শাস্রসমূহ 
হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রাচীন বর্ণাশ্মধমেরি সংক্ষিপ্প বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

অতীব পূর্বে বর্ণভেদ কলপরম্পরাগত ছিল না। ।লাকে আপন আপন গণ কর্ম আনু- 
সারে ব্রাহ্মণ ক্ষবরিয়াদ বলিয়া উল্লিখিত হইত। অর্থাৎ বর্ণত্ব কাহারও পক্ষে জল্ম হইতে মত 
পর্যান্ত চিরস্থায়ী হইত না। গণ কর্ম স্বভাব অন-্গারে যে ?কান বর্ণের লোক যে কোন বর্ণে 
প্রবেশ কাঁরতে পাঁরত এবং জীিতকালেই বর্ণ পরিবর্তন গাঁটত। একই বাঁক একই জশীবনে 
বৃত্ত অনুসারে কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বৈশ্য বা কখন শর সংজ্ঞা পাইত। মহর্ষি 
ভূগ; বলিয়াছেন, "ন বিশেষেইস্তি বর্ণানাং সর্ণং বঙ্গামদং জগং। রন্ষণা পর্বসম্টত কর্মী 
বর্ণতাং গতম্ || (মহাভারত. শান্তি পর্ব, ১৮৮ অধায়)। অর্থাৎ রান্ষণ, ক্ষািয়, বৈশা ও শর 
বর্ণের মণ্ধা কোনই প্রভেদ নাই। কেননা পূর্বে এই পথিবীতে রন্গ হইতে উৎপত্ন ব্রাহ্মণ দ্বারাই 
জগৎ পর্ণ ছিল। তাঁহারাই পথক পখক কর্মে নিযান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ. ক্ষতিয. বৈশা ও শর নামে 
আভাহত হইয়াছেন।” ভাঁম্মণ্ড বলিসাচ্ছেন “তস্মাদ্বর্ণা খজনো জ্জাতিবর্ণঃ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 
ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শদ্র সকলেই সাধ এবং একে অনোর জ্ঞাতি।” আনি সংহিতায় ধলাঁখত আছে, 
“দেবো, মূনিদ্র্ধি'জা রাজা নৈশাং শদ্রো নিষাদকং। পশন্ম্লগাঙ্াধীপি চান্ডালো বিপা দশাবধাঃ 
স্সতাই। ৩৬৭। ব্রাঙ্গণ দশ পকাপ্রব যথা, দেব মি দ্বিজ, ক্ষার্িয় বৈশা, শু নিমাদ, পশ 
চ্লেচ্ছ ও চান্ডাল।”। পশ. রাহ্মণ সম্বন্ধে ইনি বলিগলাছেন, 'ব্রহ্ষততং ন জানাতি রহ্গসনেণ 
গর্বতঃ। তেনৈব সচ পাপেন বিপণপশবূদাতং।  ০০২। অর্থাং গলায় মার পৈতা পাঁরয়া যে 
ব্রাহ্মণ ব্াহ্মণত্বের গর্ব কবে অথচ ব্রক্গতত্ত জানে না, এই পাপে তাহাকে পশ- রাহাণ কলা তয়।” 
মহাভারতের শান্তি পর্ব, ১17৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “ইহালোকে বস্তত বর্ণের ইতরাবিশেষ 
মাই। যে ব্রাহ্মণগণ রাজোগাণ প্রন্াবে কামভোনাপিল  'কধপরতল্ল,  সাহসণ ও তশক্ষা হইয়া 
স্বধর্ম পরিতাগ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষরিয়তব যাহারা রজ ও তমোগযণ প্রভাবে পশুপালন ও 
কৃষিকার্ধয অবলম্বন কারষাছেন তাহারা বৈশাত এবং যাহারা তমোগণে প্রভাবে িংসাপরতন্দ 
লব্ধ, সর্বকর্মোপজাবাঁ, মিথ্যাবাদী ও শোঁচদ্রষ্ট হইয়া উঠিযাপ্ভন, তাঁহারাই শা প্রাপ্ত হট- 
য়্াছেন।” আপস্তম্ব ধাঁষ বালয়াছেন, প্ধর্মচর্যায়া জঘানা বর্ণ) পর্বং পর্বং বর্ণগাপদাতে 
জাতিপারবৃত্তৌ |1১।| অধর্মচর্যাযা পর্ব বর্পো জঘনাং জদ্ঘনাৎ বর্ণমাপদাতে জাতিপারবৃত্তো 
|| ই।| অপস্তস্ব প্র ২৫ ১০--১৯।।  তার্থাং ধর্মীচরণ দ্বারা নশঁচ বর্ণ উত্তম উত্তম বর্ণ 

প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণের 'য যে কর্তব্যাধকার কর্ম আছে, সেই সেই গণ কর্ম সেই সেই 



২৬৪ . সমকাজশীন - [ শ্রাবণ 

পুরুষ বা স্্রী প্রাপ্ত হয় |1১।। সেইরপ অধর্মাচরণ দ্বারা উত্তম-উত্তম বর্ণ নীচ নাঁচ বর্ণ 
প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই সেই সেই বর্ণের আঁধকারী ও কর্মের কর্তা হইয়া থাকে ”।1২ || 
মন্ বলিয়াছেন, “শুজো ব্রাহ্মণাতামোতি ব্রাহ্মণশ্চোত শদ্রতাম। ক্ষত্রিয়াজজাতসেবন্ত বিদ্যা- 
দ্বৈশ্যান্তথৈবচ || মনুস্মাতি তাঃ ১০। ৬৫।। অর্থাৎ উত্তমগ্ণ কর্ম ও স্বভাবষুস্ত যে শূদ্র, সে 
যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এবং যে ক্ষত্রিয়, সে ব্রাহ্মণ বর্ণের আঁধকার প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ 
নীচ কর্ম ও গৃণযন্ত যে ব্রাহ্মণ, সে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্র; এবং যে বৈশ্য, সে শদ্র বর্ণের 

অধিকার ও কর্ম প্রাপ্ত হয়।" হরিবংশের ১৯, ২৯ এবং ৩২ ও বিষূপুরাণের ৪ অংশের ১, ৮ 
এবং ১৯ অধ্যায়ে এক ব্যান্ত হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্ধ চারি বর্ণেরই উৎপাস্তি প্রসঙ্গ 
ণবানবোশত আছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্গণ হইয়াঁছলেন ইহা সর্বজনাঁবাদিত। আঁপ্ন- 
পুরাণের ২৭৩ অধ্যায়ে প্রদর্শিত আছে যে. বৈবস্বত মনুর তনয় নাভাগের দুই পত্র বৈশ্য 
হইয়াও ব্রাহ্গণত্ব লাভ করেন। বায় পুরাণের ৮৩ অধ্যায়ে বার্ণত আছে যে, মনূতনয় পৃষত 
গুরুর একাঁট গাভী হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিয়াছলেন এজন্য তান মহাত্মা চ্বনের শাপে শদ্রত্ব 

প্রাপ্ত হন। 

উল্লিখত বিবরণগুঁলে হইতে নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্তমান সমাজের 
দৃষ্ট ব্রণস্বরূপ অস্পৃশ্যতা সে যুগের জনসাধারণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বেদ বাঁল,তছেন, 
“গু সমানন প্রপা সহবোহল্ন ভাগাঃ সমানে যোন্তে; সহবো যুনজাম (অথর্ব বেদ ৩।৩০।৬)। 
অর্থাং হে মনূষ্য। তোমাদের জলপানের স্থান এক হউক, তোমাদের ভোজন এক সঙ্গেই হউক। 

আম তোমাদ্গকে এক সঙ্গে মিলাইয়াছি। সায়নাচায্যঠ এই মন্তের ভাষা কাঁরতে গিয়া 'িখিয়া- 
ছেন, “সহবোহন্ন ভাগাঃ অন্নভাগশ্চ সহএব ভবতু পরস্পরানুরাগাবশেন একক্রাবাস্থত- মন্লপানা- 
দিন যুস্মাভ রূপভোজাতামিতার্থঃ।। অর্থাৎ তোমাদের অন্নভোগ একসঙ্গে হউক। 
পরস্পরের প্রাতি স্নেহ বৃদ্ধি করিবার জনা তোমরা একসঙ্গে অন্বপানাঁদ গ্রহণ কর। (অধুনা 
জনৈক মহাপুরুষ সংক্রান্ত উতৎসবাদিতে ভোগ সেবার সময় ব্রান্গণেতরদিগের ভিন্ন স্থান ভিন্ন 
পঙ্যন্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে । বেদবাকোর প্রাতি কি গভীর শ্রদ্ধা!) মহর্ধ আপস্তদ্ব বলিতে- 
ছেন, “আর্ধাধান্ঠতা বা শূদ্রা সংস্কর্তার সুতঃ (আপস্তস্ব ২1 ২। ৩। 9)। অর্থাৎ আর্ধা- 

দের অধ্যক্ষতায় শদ্রেরাই রন্ধন করিবে” মনার্ধ মনুবিধান দিতেছেন যে. “শুদ্রগণ দাস্য 

কর্মদ্বারা জ্রীবিকাজজজনে অক্ষম হইলে সপকার কর্ম (পাচকাগার । করিবে" (১০/৯৯) স্কন্দ 
পুরাণও বলিতে-ছন. ীবপ্রাদ বর্ণন্য়স্য সেলনং শদ্রে ক্শ্চ। জ্ঞীবেচ্চ সততং শদ্রে শ্চাক্ষমে 
কারকর্মণা || অর্থাত বিপ্রাদ তিন বর্ণের সেবা করাই শ্রের কার্যা, অক্ষম হইলে পাচকের 

কর্ম করিয়া জীবকা অন করিবে।” মহর্ধ মনু পুনরায় বলিয়াংছন, “আর্্ধকঃ কুলামনরণ 
গোপাল দাস নাপিতৌ। এতে শুদেষু ভ্রোজ্াল্লা যশ্চান্বানং নিবেদয়েৎ (91২৫৩)। অর্থাৎ যে 
ব্যান্ত কাষকার্য কারয়া আদ্ধেন ভাগ দেয়, কুলমিন্র, গোপালক, চাকর. নাপিত ও আত্মসমর্পণ- 
কারী শূদ্র-ইহাদের অল্প ভোজন করা যায়।” মহার্ধ আপস্তম্ব স্বীয় ধর্মসূন্নে লিখিয়াছেন, 
“সর্ব বর্ণানাং সূধর্মে বর্তমানানাং ভোন্তবাম। অর্থাৎ স্বধর্মীস্থত সর্ব বর্ণের অন্বই গ্রহণ করা 
যায়। জলপান সম্বন্ধে মন্ বালতেছেন, “এধোদকং মলফলমন্লমভাদ্যতণ যং। সর্বতঃ প্রাত- 
গঙ্লীয়াল্সধহ ভয় দাক্ষণাম্ 91 ২৪৭)।। অর্থাং কাহ্ঠ, জল, মূল, ফল, অন্ন, মধু, অভয় ও 
দক্ষিণা আসিয়া উপাস্থিত হইলে সর্ব স্থান হইতে গ্রহণ করা যায়।” ন্যাশনাল প্রোফেসর 
মহামহোপাধায় ডর পি" ভি ক্যান লিখিয়াছেন, -- 5116 0৪462 1,121 6. 
8 1,12171717, 00110 000 10660000012 5010112) ০১06] ৬1701 1116 51102 ৮23 115 
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(11/50019 01 1)175110259502) ৬০1. 11, 0৮ 1), 

“অদ্যাপি কাম্মীরী ব্রাঙ্গণেরা মুসলমান চাকর রাখে, হিন্দ; চাকর মলে না। এ 
মুসলমান চাকর জল লইয়া আসে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই জলে পূজা, পাক, স্নান কারলে এবং উহা 
পান কারলে জাত ভ্রন্ট হয় না।” (কাশ্মীর ও তিববতে_স্বামী অভেদানন্দ)। 

পূর্বে সপিশ্ডের দেহত্যাগ হইলে সকল বর্ণের পক্ষেই দশ দিবসমানত্র অশৌচ পালনীয় 
ছিল। অধ্যাপক কালে 'লাখয়াছেন, +917811৩52 019164 1) 11121551701) 01) 08104521/9- 

9011710 11] 42 19165011995 00180110109 (9১০০৪) 107 661) 08১ 19017 211 ৬200৯ 9৮. 006 

06801) 01 ৫ 591)11)09, (1015601% 01 1011811018520025 ৬০, 411) 

প্রাচান বণাশ্রমধমের এরূপ আমূল পারবতনের কারণ অননসন্ধান কারতে হখলে 

হীতহাসের সাহায্য লহতে হয়। ভগবান ধুদ্ধদেবের আবর্ভাবের পূব হহতেই ব্রাহ্মণ্যধম াবরে।ধ। 
এবং ববাভন্ন মতাবলম্বী ৬৩ প্রকারদর্শন-শাস্ত প্রচালত | ছল। তাহার পর যখন জেন, আজা- 

বক, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষব, ভাগবত, পাশুপত প্রভাতি ধর্ম যাহাদিগকে সম্পূর্ণ বেদানদগামী বলা 
চলে না বরং কয়েকাট বেদাবরুদ্ধ_ভারতভূমিকে পধ্যায়ক্রমে প্লাবত কারল, তখন 
জনগণের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইতে লাগিল, যাহার ফলে ব্রান্গণাঁদগের প্রভাব ও প্রাতপান্ত 
উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া পাঁড়ল। ছল চাতুরীতে তখন ব্রাহ্মণাদগের সমকক্ষ কেহই ছিল না 
দেবী ভাগবত পাঁড়লে তাহা স্পম্ট বাঁঝতে পারা যায়। লাখত আছে “পূর্বং যে রাক্ষসা রাজংস্তে 
কলো ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ। পাষণ্ডনিরতা প্রায়ো ভবাঁন্ত জনবণ্চকাঃ।। অসত্য বাঁদনঃ সর্বে বেদধর্ম 
বিবাজতাঃ। দাম্ভিকা লোকচতুরা মানিনো বেদবাঁজতাঃ।। শুদ্রু সেবা পরাঃ কোচ্বানাধর্ম 
প্রবর্তকা।।” (দেবী ভাগবত ৬।১২) অর্থাৎ পূর্বযুগে যাহারা রাক্ষস ছিল তাহারাই কলিষুগে 
্রাহ্ষণর্পে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে। সেইজন্য কির ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই পাষণ্ড মতাবলম্বী, বক, 
মথাযবাদন, বেদোস্ত ধর্মীবহীন, দাম্ভিক, চতুর, আভমানী, বেদজ্ঞানশূন্য ও শূত্র সেবা হয় এবং নানা 
প্রকারের উপধর্ম প্রবর্তন করে।” তৎকালীন কলাকৌশল পারদ ব্রাহ্মণগণ সম্যক বাঁঝয়া- 
ছিলেন যে সম্ম্খে সমূহ বিপদ উপাস্থত এবং তাহার প্রাতকারের উপায় যথাসত্বর উদ্ভাবন 
কাঁরতে না পারিলে তাঁহাঁদগের উদ্ধার পাইবার সমস্ত পথ অচিরে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া 
যাইবে । তাঁহারা ইহাও বুবিয়াছিলেন যে, তাঁহাঁদিগের স্বার্থরক্ষার একমান্র উপায় জনসাধারণকে 
অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখা । এই উদ্দেশ্যাসদ্ধির জন্য তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ এমন কি 
আপনাদিগের পারিবারভুন্ত কন্যাঁদগকে উপঢৌকন দিয়া তদানীন্তন ক্ষত্রিয় রাজগণকে বশীভূত কাঁর- 
লেন এবং উভয়ের সম্মীলত শান্তর দোর্দণ্ড প্রতাপে বিধান দিলেন, “ন শূদ্রোয় সাঁতং দদ্যাং 
(বিষ সধাহতা ৭১/৪৮)। অর্থাৎ শূদ্রকে সদুপদেশ দিবেন না। নচাস্যোপাদিশেদ্ধনর্মস্ (এ 
৭১1৫১)। অর্থাৎ শদ্রকে ধর্মোপদেশ দিবেন না।” 

“বেদসুপশন্বতস্নপুজতুভ্যাং শ্রোন্রপ্রাতপৃরণমূদাহরণে জিহবচ্ছেদ (গৌতম ১২)। 
অর্থাৎ শূদ্র বেদমল্্র শ্দনিলে তাহার কর্ণকে সাীঁসা ও গালা গলাইয়া ভরাট কাঁরয়া দিবেন এবং 
বৈদমন্্র উচ্চারণ করিলে 'জিহবচ্ছেদ কাঁরবেন।” “্বধ্য রাজ্ঞা সর্বে শূত্রো জপহোম পরশ্চ যঃ 
(আম সংহিতা ১৯)। অর্থাৎ শূদ্র জপহোম পরায়ণ হইলে রাজা তাহাকে বধ করিবেন।” শুধু 



২৬৬ পমকালণন | শ্রাবণ 

ধহ।ৎ নহে। তাহারা 7বাভমন ডপজা।তপ্ন ও"ডাবন। এবং সকলকে শগ্রত্জণ।র অন্তত কারয়। 
অখণ্ড 1হন্দ? সম।জকে ন।ন। সম্প্রদায়ে খণ্ড খন্ড ।ব৬্ ক।নয়। ভেদবেষমে/র ক।লানপ সহ 
কারলেন, যাহার ববময় ফল আজ শষাযত ভোগ করতে হহতেছে। আধকন্তু শৃদ্রু।রগকে 
অপাঙভ্িয় ও অস্পৃশ্য কাপসলেন। “একা।সনোপবেশা কঢং কৃতাঙ্ক ।নবাসত« (বু সংাহতা 
&। ২০)। অর্থাৎ শূদ্র রাহ্মণের সাহত একাসনে বাসলে রাজা তাহার কোমরের নাচে দাগ 
কারয়ানর্বাসত কারবেন। কামকারেণাস্পৃশ্য স্বেবাণকং স্পৃশন, বধ্যয €এ ৫1১০৩)। 

অথাৎ শুদ্র স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণ ক্ষীন্রয়বৈশ্যকে স্পশ কারলে রাজা তাহাকে বধ কারবন। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, দেবী ভাগবত সত্যই বালয়ছেন, কিষুগে চতুর ব্রাহ্মণগণ প্রায় পাষণ্ড 
মতাবলম্বী হইয়া নানা প্রকারের উপধর্ম প্রবতন কারয়াছেন। অনুমান খষ্টান্দ প্রথম শতক 
হইতে এই অমানাষক শূদ্র নির্যাতনের সব্রপাত হয়। 

বত'মানে জাতভেদ প্রথা-প্রসূত আহতকর ব্যান্তগ?লর উচ্ছেদকল্পে আইন কারবার 
ব্যবস্থা হইতেছে, যেন তাহাতেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। আইনকে ফলপ্রস কারতে 

হইলে চাই উপযোগী পাঁরবেশ এবং এই বিষয়ে আমাঁদগের সরকারকে নির্মম হইয়া যথেণ্ট 
সচেতন হইতে হইবে। আজকাল দেখতে পাই যাঁহারা সত্যকে মথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরুপে 

প্রচার করেন, যাঁহারা 'বিচারশূন্য সংস্কারজালে আবদ্ধ, যাহারা শাস্ত্রসঙ্গঙ সত্যভাষণ মনোমত 
না হইলে ?ক্প্ত প্রায় হইয়া উঠেন এবং উপায়াবহীন হইয়া লেখকের অধথা অভ্দ্রজনোঁচিত 

প্রাতবাদ কারয়৷ থাকেন, যাঁহারা জ্ঞানের জল্মভূমিকে অজ্ঞানের বিস্তার সতঙ যত্রশীল, 'যাঁহারা 

মনেপ্রাণে পুরাতন প্রথার পাঁরবর্তন বরোধা, য'হারা প্রকাশ্যে জাতভেদ প্রথার গধণকীত'নে 
পণ্সমুখ, যাহাদিগের আগমনবাতা সাকাস, থিয়েটার বা যান্রাদলের ন্যায় শহরের প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুলির উভয়পাশ্বস্থ গৃহপ্রাচীরের গান্রে ক্মশ-প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচারিত হয় এবং 
এই প্রকার অপপ্রচারের প্রভাবে যাঁহারা সত্যদশ? তন্তদর্শী, তপস্যাসমদ্ধ প্রমাণপরূষ রূপে 
লোকসমাজে বিচরণ করেন, যাঁহারা দীক্ষা দবার পূর্বে অন্রাঙ্গণাঁদগের নিকট হইতে অশোচ 
সঙ্কোচের 'বরুণ্ধে প্রাতশ্রৃতি লইয়া থাকেন, যাঁহারা নিজ দলভুস্ত পান্রকার মাধ্যমে অশোচ 
সঙ্কোচকারীঁদগকে অশাস্ত্রীয় (22) আচরণের জন্য পাভ্রকলত্রাদিসহ মহা সর্বনাশে পাঁতত 
হইবে বাঁলয়া আভসম্পাত করেন, যাহারা পাঁরবর্তনশীল লোকচারগ্লকে নিত্য এবং ধর্মের 
অবিচ্ছেদ্য অগ্গ বিয়া প্রচার করেন, যাঁহাদের ধর্ম হইল কেবলমান্র বাহ্য গোড়ামি, তাহারাই 
অথবা তাঁহাঁদিগের ভন্তবৃন্দ, সরকারের সহযোগিতায়, ি শিক্ষা কেন্দ্রে কি রাজনীতি ক্ষেরে, 

ি রাজকার্যে, কি বেতার জগতে সমাজের সকল স্তরেই মনানন্দে সম্মানে বিরাজ কারতেছেন। 

এই সমস্ত দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাঁদগের সরকার “চোরকে বলে চুরি করতে 
গেরস্তকে বলে সাবধান হোতে” এই নীতি অনুসরণ কৃরিতেছেন। যতাঁদন পর্যান্ত না এই 
নীতির আমূল পাঁরবর্তন হইবে এবং পূর্বোন্ত মনোভাবাপন্ন ব্যান্তাদগের প্রাত সর্বপ্রকার সহ- 
যোগিতায় সরকার বিরত হইবেন, ততদিন জাতীয় সংহতি সূদ্রপরাহত এবং আমাদিগের 
ভবিষ্যৎও ঘনতমসাবৃত আমরা যে 'তিমিরে সেই 'তিমিরেই থাঁকিব। 

মনোনীত দেন 



সমালোচনা 

শ্রীপান্থের কলকাতা ।। শ্রীপান্থ। ব্রিবেণণ প্রকাশন প্রাইভেট 'লাঁমটেড। ২, শ্যামাচরণ দে 
স্রীট, কাঁলকাতা ১২। দাম- সাত টাকা। 

আধ্যানক বাংলা প্রবন্ধ-সাহত্যের ধারা || ডঙ্টর শ্রীঅধীর দে। সৃষ্টি প্রকাশনী ১৪১ ব, 
ব্রাহ্ম সমাজ রোড, কাঁলকাতা--৩৪। পারবেশক-ব- এম পাবাঁলশার্স ৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৬। মূল্য- বারো টাকা। 

পলাশীর যুদ্ধেরও অনেক পূর্বে জব চার্ণক সৃতানাঁট নামক এক অখ্যাত পল্লশর সমীপে গঞঙ্গা- 
তীরে এক বটবৃক্ষের তলায় বসে যে স্বপ্ন দেখোঁছলেন বাস্তবে তার রূপায়ণ যে এত স্মীবশাল 
হয়ে উঠবে তা তান নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। জব চার্ণক যে নগরীর পত্তন করে- 
ছিলেন তা মান্র একশ বছরের মধ্যেই পূর্ব গোলার্ধের বৃহত্তম নগরীতে পাঁরণত হলো। কলকাতার 
এই একশ বছরের ইতিহাস যেন রোমান্সে ভরা ঘটনাবহুল এক 'বাঁচন্র উপন্যাস। 

কলকাতা নগরী খেয়াল-খুশীমত বেড়ে উঠেছে। কোন স্থপাঁতর পাঁরকল্পনার ধার সে 
ধারেনি। ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান বাঁণজ্য নগরী হিসেবে কলকাতার পত্তন হয় এবং 
বাঁণজ্য লক্ষনীর প্রসাদেই তার শ্রীবৃদ্ধি। এ যুগে যে সব ইংরেজ বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে 
এসেছিল তারা ছিল একান্তভাবে ভাগ্যান্বেষী। ন্যায়-অন্যায় প্রভাতি কোন প্রকার নীতিবোধ 
তাদের ছলনা । লুন্ঠন, শোষণ আর অত্যাচার এ ছাড়া তারা কিছু বুঝত না। রাজভন্ত সরকারী 
চাকুরে বাঁডকমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে এদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। এরাই 
হলো কলকাতার আঁদযুগের সম্ভ্রান্ত বাঁসন্দা। তারপর মানদন্ডধারশী বাঁণক যোঁদন রাজদণ্ডের 
অধিকারী হলো সৌদন থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার রশ্মিসম্পাতে কলকাতা নগরী আলোক প্রাপ্ত 
হয়ে উঠতে লাগল । মানবিক বোধসম্পন্ন মিশনারী, ফরাস+ বিপ্লবের আদর্শে অন্প্রাণত দূর- 
দশাঁ জনসেবক, দাম্ভিক সরকারী কর্মচারী, সহজলভ্য অর্থের আকর্ষণে আকৃষ্ট মাত্র নিজের 
নাম স্বাক্ষর করতে সক্ষম 'বালাত গুণ্ডা এবং প্রবল জাত্যাভিমানাবাশিষ্ট সেনানীবৃন্দের ত্বরিত 
আগমনে জেলে-ডোবা-জঙ্গলে পরিপূর্ণ কলকাতা অকস্মাৎ আভিজাত্যের ঘেরাটোপে মাহমময় 
হয়ে উঠল। বালতি প্রভূদের সানগ্রহ প্রসাদে পুষ্ট হয়ে আরেকাঁট দেশণ শ্রেণীরও আবিভব 
ঘটল। এই শ্রেণীট হলো মধ্যাবত্ত শ্রেণী। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সুফল যেমন বর্ণনাতীত 
কুফলও তেমনি অজম্্। 

অজ্টাদশ শতকের সপ্তম দশক থেকে 'উনাবংশ শতকের ষন্ঠ দশক পর্যন্ত কলকাতা নগ- 
রীর ইতিহাস অগ্গাণত ঘটনায় ভরপূর। এ&ঁ সময় প্রায় প্রাতদিন কলকাতায় কোন না কোন ঘটনা 
ঘটেছে। ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ এসে কলকাতার বন্দরে ভিড়েছে আর নূতন উত্তেজনায় সারা 
সহর মেতে উঠেছে। লণ্ডনের কুখ্যাত পাড়ার রকবাজ ছোকরারা যেমন কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে 
এসেছে তেমাঁন অকল্পনীয় 'বিশ্তের আঁধকারী স্বামী-সংগ্রহের আশায় শ্বেতাঙ্গ সূন্দরণরাও, এসে 
কলকাতায় ভাঁড় জাঁময়েছে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী । তাই লর্ড ব্যারনরাও যেমন 
এসেছেন তেমনি টম-ডিকেরাও এসেছে। সারা কলকাতা জুড়ে তাদের তাণশ্ডব। তাদের সঙ্গে 

৬. 



২৬৮ গমকালশন [শ্রাবণ 

যূত্ত হয়েছেন সদ্য ইংরেজী শেখা দেশীয় ধানক, বাঁণক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। রাজনীতিচর্চা, নানা 
বিদ্যাচচা জনাহতকর প্রচেষ্টার সঞ্গে চরম বিলাসিতা, স্বীলোক নিয়ে রেষারোষি, দাঙ্গা, গুণ্ডামি 
রাহাজান প্রভাতি সব কিছ? মিলে সৌদনকার কলকাতা যেন এক বিরাট মৌচাক। সারাক্ষণ শহধ7 
গুঞ্জন আর গুঞজন। 

কলকাতার সেই বিচিত্র দিনগ্ীলর কথা ভাবতেও রোমাণ্ লাগে। সুন্দরী ললনা নিয়ে 
উচ্চতম রাজপন্রুষদের ডুয়েল; সাম্রাজ্য বিস্তারের পারকজ্পনা নিয়ে কূট চক্রান্ত; গোরা সৌনকের 
লাম্পট্য, মাতলামি ও গণ্ডামি; রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদরী সাহেবদের বন্তৃতা; নূতন নূতন 
রাজপথ, প্রাসাদের উদ্ভব; নাট্যশালা, পানশালা, বিদ্যায়তন, বেশ্যা বাইজী এবং বিলাসতার 
অজন্্র উপকরণ-দনগুি যেন পাখায় ভর দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে । আজকের রুদ্ধবাস এই 
নগরীতে বসে সে সব দিনের কথা স্বপ্নের মত মনে হয়। তবুও যখন কলকাতার অজন্ ভগন 
প্রাসাদ, ভগন সমাধমন্দির বা মর্মরমৃর্তগুলি পথের ধারে পলকের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 

আর এঁ যবাঁনকার অন্তরালে যাঁদ একবার আমরা দৃম্টানক্ষেপ করি তবে ধাঁলধূৃসাঁরত, র্লেদ 
৬ গ্লানিতে পূর্ণ রূঢ় বর্তমানের বজ্ভ্রমূষ্ট থেকে অনায়াসে আমরা মাীন্তলাভ করতে পাঁর। 
আমাদের চোখের সামনে তখন ভেসে ওঠে এক মায়াময় স্বপ্নপুরী । 

এই মায়ার জগতে প্রবেশ করবার অন্রান্ত কুণ্টিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন শ্রীপাল্থ। 
সম্প্রতি কিছুকাল ধরেই এই এীতিহ্যপূর্ণ নগরীর অতাঁত ইতিহাস উদ্ঘাটনের একটা প্রচেষ্টা 
দেখা যাচ্ছে। সেই প্রচেষ্টা প্রধানতঃ এীতিহাসিক ও সামাঁজক দৃষ্টিকোণেই নিবদ্ধ। ইংরেজ 
ইতিহাস রক্ষা করতে জানে। ইতিহাসের প্রাত ইংরেজ জাতির অসাধারণ প্রণীত সর্বজনাবাঁদত। 
কাজেই কলকাতার এীতহাসিক উপাদানের বিশেষ কোন অসদ্ভাব নেই। শ্রীপান্থ তাঁর গ্রন্থের 
পারাশষ্টে যে বিস্তৃত নিরদোশকা দিয়েছেন তার থেকেই কলকাতার এীতিহাঁসক উপাদানের 
প্রাচুর্য উপলাব্ধি করা যায়। সেই সকল উপাদান স্তৃপীকৃত করে খন্ডে খণ্ডে কলকাতার ইতি- 
হাস রচনা করা গবেষক বা এঁতিহাঁসকদের পক্ষে কিছমান্র অসম্ভব নয় যাঁদও তা কীতিত্বপূর্ণ 
এবং অসাধারণ পরিশ্রমের কাজ। তবুও বলব সেই সবশাল ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কোন 
আগ্রহ নেই যাঁদও তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। একটি দস্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লখত হতে পারে। 
মোগল সম্রাট আকবরের 'প্রয় সুহৃদ বীরবলের জীবনের কাহিনী তখনকার দিনের নাঁথপন্রে এবং 
আকবরের সমসামায়ক মুসলমান এঁতিহাসিকদের গ্রন্থে নানাভাবে ছাড়িয়ে রয়েছে। সেগাাঁল 
সংগ্রহ করে বীরবল সম্পকে প্রামাণ্য গ্রন্থও রচিত হয়েছে। কিন্তু গবেষক ও এাতহাসিক ছাড়া 
আর কজন সেই সব মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করেছে 2 অথচ বাঁরবল সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল কি 
কম? আমাদের এই কৌতূহল চরিতার্থ করেছেন 'বীরবল' ছদ্মনামধারী প্রমথনাথ চৌধুরী । 
কেন তিনি বীরবল নাম গ্রহণ করলেন তার কৈফিয়ং"দিতে গিয়ে তিনি আসল বীরবলের একা 
সংক্ষিপ্ত জীবনকাহনী রচনা করেছেন। সাধারণ পাঠকের কাছে সহম্্র পাতার ইতিহাসের চেয়ে 
তার মূল্য যে অনেক বেশী তা আশা করি কোন প্রাতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা যায়। 
শ্রীপান্থকে ধন্যবাদ যে তিনি তাঁর কলকাতার কাহনীতে এীতিহাসক তথ্যকে কোনপ্রকার বিকৃত 
না করেও ইতিহাস চর্চা করেন নি, বা সমাজবিজ্ঞানের তত্ব আওড়ে কোন মতবাদ প্রাতষ্ঠা করবার 
চেষ্টা করেন নি। 

'প্রীপান্থের কলকাতা" গ্রন্থে মোট ৩৭ উপাখ্যান (তা ছাড়া কি বলব) আছে। ইতিহাস 
সংস্কৃতি, সমাজ, বাণক, প্রেমিক, বাবুর্টিখানসামা শিক্ষক ছাত্র গ্রন্থকার প্রকাশক প্রভৃতি 'বাভন্ন 
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ধরণের অর্থাৎ এক কথায় প্রায় সব কিছুকেই এই উপাখ্যানগল ছ£য়ে রেখেছে। কাল ইতিহাস 

বা সমাজবিজ্ঞান না হলেও তাদের একটা ধারা অনায়াসেই এই গ্রন্থে উপলব্ধ হয়। উপখ্যানগ্লি 

হা্কা মেজাজে সরস ভঙ্গীতে িখিত। যেহেতু এইগ্যাল প্রধানতর সংবাদপন্রের তাঁগদে লিখিত 

ইয়োছল সেজন্যে বস্তু বিভন্ন হলেও সকলকেই এক ছাঁচে ঢালাই করতে হয়েছে। বোধ হয় 

এছাড়া উপায়ও ছিল না। কিন্তু তৎসত্বেও একঘে*য়েমর স্পর্শ কোথায়ও অন্দভূত হয় না। 
বৈঠকণ গল্প বলার ভঙ্গীতে 'তিনি যেভাবে ইতিহাস পরিবেশন করেছেন তা যুগপৎ তাঁর ভাষা 
ও বিষয়বস্তুর উপর অনায়াস আঁধকারের সাক্ষ্য বহন করে। 

সাহিত্যে প্রবন্ধের সংজ্ঞা নিয়ে বিতকেরি অন্ত নেই। রস-নিম্পাত্তই যাঁদ সার্থক সাঁহত্যের 

একমাত্র পারচয় হয় তবে গদ্যে লাখিত যে-কোন রচনাকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় 
না। আবার য্যান্ত-তর্কের সাহায্যে কোন মতবাদকে প্রাতিষ্ঠিত করার জন্য যাহা রচিত হয় তাহা- 
কেই যাঁদ প্রবন্ধ-সাহিত্য বাল তবে সংবাদপন্ের সম্পাদকীয়কেই সার্থক প্রবন্ধ আখ্যায় ভূষিত 
করতে হয়। তবে কি এই দুইয়ের মিশ্রণজাত পদার্থকে প্রবন্ধ-সাঁহত্য বলব? এর বিরুদ্ধেও 
তর্ক তোলা যায়। আমরা সেই তকে মধ্যে যেতে চাইনে। কারণ আলোচ্য গ্রন্থের 'পারিচাঁয়কায়' 
অধ্যাপক শ্রীফৃত আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং গ্রল্থের ভাঁমকায় লেখক স্বয়ং সৃবিস্তিত আলোচনা 

করেছেন। আর গ্র্থকার গল্প-উপন্যাস-নাটক বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যে লাখিত তাবৎ রচনাকে তাঁর 

আলোচনার 'িষয়বস্ত হিসেবে গ্রহণ করায় এর্প আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজনও নেই। 
বাংলা সাহিত্যের পাঠকমারই জ্ানেন যে, উনাবংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রভাবে বঙ্গদেশে এক আভিনব জাগবণ দেখা যায়। এই জাগরণকে রেণেসাঁ বলা কতদর যুক্তি- 

যুক্ত তা বিতকেরি বিষ্য় হলেও এ সময় বাঙ্গালী যে তার যুগসণ্িত রেদান্ত জবনযাল্লাকে 

অস্বীকার করে নবজীবানের পন্থ এগয়ে যালার প্রবল প্রচেন্টায় ঝাঁপিমে পাছে তা অস্বীকার করা 

যাবে না। সনাতনপল্থশী হিন্দ, নব্য তিন্দ,, খুষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় গ্রভূতির বিরোধ : শিক্ষা- 

ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরেজী পন্থদের বিরোধ: সমাজ সংস্কারে প্রাচীন ও নবাপল্ধীদের বিরোধ : 
সদালব্ধ জাতীয়তাবোধের সঙ্গে পরাধীনতার বিরোধ প্রভাতি ঘটনা পরম্পরা আমাদের জাতীয় 
জশবনে প্রচন্ড আলোডনের সন্টি কারে। এসব ছাড়াও ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহাতোর সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে আমাদের সাহিতা-র্চার মেনে ও নিত্য নৃতনের আবির্ভাব দেখা দিতে থাকে। 

অতান্ত সৌভাগোর বিষয় এই "য এ শতাব্দীতে বাঙ্গাল মনীষার এক আশ্চর্য উজ্জীবন দেখা 

যায়। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে বাঙ্গালী-মননষার 
যেন এক অন্তহীন শোভাযারা চলতি থাকল। আর তাঁদের 'বাচন্র চিন্তাধারা, তাঁদের প্রাতিভার 

রশ্ম-বিচ্ছারণে বাঙ্গালীর চিদাকাশ এক অতার্জুল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এক 
সবিশাল জ্বৰান-ভান্ডার আমাদের অনাম্নাসলভ্য হলো । 

দেড়শ বছরের এই সুবিশাল জ্ঞানভান্ডারের সামনে আমরা শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁডয়ে 

গাঁক। বাঙ্গালশী-মনীষার এই যে সুদীর্ঘ ধারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার বৈশিষ্টা নিয়ে প্রবহমান 

তাতে অবগাতন কববার প্রস্তাতি আমাদেব কোথায় ১ রামণমাহন- বিদ্যাসাগর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, 
হরপ্রসাদ- রামেন্দসন্দর প্রভাতি নাগাল আগরা এক নিঃমবামে উচ্চারণ কর বটে এবং তাতে 
গর্বও বোধ করে থাকি কিন্ত এই মনাষী?দর প্রাতভাদ-্ত চিন্তাধারার সঙ্গে পারিচিত হবার 
পারশ্রমটক কজান স্বীকার করতে বাজশ আছি। এজনাই আমাদর সমালোচক-গবেষকরা কাবা, 
নাক, উপন্যাস প্রভাতি নিয়ে ভার ভারি গ্রন্থ রচনা করলেও এই দ্রৃহ পথে পা্ডি জমাতে কেউ 
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সাহস করে অগ্রসর হন 'ন। 
ডষ্ঈর অধীর দে এই দুঃসাধ্য ব্রত অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে উদ্যাপন করেছেন। ডন্তর 

দে তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'আধ্যানক বাংলা প্রবন্ধ-সাহত্যের ধারা ।' গদ্যে রাচিত য্যান্ত- 
নিষ্ঠা রচনাকে যাঁদ প্রবন্ধ বাল তবে রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা প্রবন্ধের জনক। অধারবাবু 
রামমোহন যুগ থেকেই তাঁর গ্রন্থ সুর করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থের 'সূচনা' অংশে রামমোহনের 
অব্যবাহত পূর্ববর্তী কালের কথা ও আলোচনা করেছেন। কাজেই তাঁর গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে 
বাংলা প্রবন্ধ-সাহত্যের একখানি সামাগ্রক ইতিহাস। প্রবন্ধ বলতে আমরা যা বুঝে থাঁক তা 
নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের বস্তু এবং রামমোহন থেকেই সেই যুগের সূরু। যাীন্ত-তর্ক, 
[বিচার-বিশ্লেষণ যাঁদও বাঙ্গালী-মনীষার একটি বিশেষ 1দক এবং সেই হিসেবে যাঁদও চৈতন্য- 
চারতামৃত' একখানি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-গ্রল্থ তবুও বাংলা প্রবন্ধ-সাঁহত্যের জয়যাত্রা রামমোহন থেকেই 
সুরু হয়েছে। 

রামমোহন-প্রভাবিত যুগসাীমাকে ডন্তুর দে ১৭১৫ থেকে ১৯৮৪২ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন এবং এ যুগের তাবৎ প্রবন্ধকারগণের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। অতঃপর 
অক্ষয় _ঈশবর পর্ব (১৮৪৩-১৮৭১). তারপর বাঁঙ্কম পর্ব (১৮৭২-৯১০), অবশেধে রবীন্দ্র 
পর্ব (১৮৯১১--১৯৪৬) এবং এখানে এসেই গ্রন্থকার সমাপ্তির রেখা টেনেছেন। এই সূদার্ঘ 
দেড়শত বছরের মধ্যেই তো বাঙ্গালী-প্রাতিভার যথার্থ পারচয় িহিত। রসন্ সমালোচক ও 
এতিহাসিকের যথার্থ দৃন্টি নিয়ে শ্রীধত দে বাঙ্গালী-প্রাতভার এই পাঁরচয় উদ্ঘাটন করতে 
প্রয়াস পেয়েছেন। এ যে কি দুরূহ সাধনা তা বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না। বিস্মৃতির 
অন্ধকার থেকে বহ্ অজ্ঞাত প্রবন্ধকারকে তিনি আলোর রাজ্যে টেনে তুলে”ছেন। অনেকেই বাংলা 
সাহিত্যের বড় বড় ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁদের খ্যাতি ও পাণ্ডিতা নিয়ে তর্ক ও তুলতে 
চাইনে। কিন্তু যেকোন পাঠক পরাঁক্ষা করে দেখতে পারেন যে এঁ সব নাম" গ্রন্থে যাঁদের উল্লেখ 
পরযন্তি নেই ডগ্টর দে সযত্নে ও সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন। 

ডষ্ঈর দে যে বাংলা সাহত্যের সমালোচক ও গবেষকদের ক মহা উপকার করেছেন তা 
বলে শেষ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রবন্ধের একটা তালিকা প্রস্তুত করতেও যে কি 
বেগ পেতে হয় তা ভুন্তভোগণী মান্রই জানেন। ডষ্টর দে দেড়শ বছরের অর্থাৎ এক কথায় তাবং 
বাংলা প্রবন্ধের ধারাবদ্ধ আলোচনা করে আমাদের অসাম কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছন। তাঁর গ্রন্থ 

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রামাণ্য আভধানের মর্ধাদা লাভের যোগ্য। 
বাংলা সাহত্যের উপর থাঁসিস লিখে ডি ফিল উপাধি লাভ করা আজকের 'দনে প্রায় 

নিত্য-নোমাত্তক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে । অন্যান ষাট পৃঞ্ঠার একটি প্রবন্ধ দাঁড় করাতে পারলেই 
বিশবাবদ্যালয়ের নিয়মানুসারে এই ডিগ্রীলাভের প্রাথামক পর্ব শেষ হয়ে যায়। এই মানদণ্ডে 
অধারবাব্র গ্রল্থকে বিচার করলে অন্ধের হস্তিদর্শনের -ফললাভ ঘটবে। 

সুকঠোর শ্রম, নিরলস সাধনা এবং সহজাত বিদ্যাবন্তা এই ব্লিগুণের সমাবেশকেই যাঁদ 
পাণ্ডিত্য বলা হয় তবে 'আধূনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারার লেখককে কোন আখ্যায় ভূষিত 
করা যেতে পারে তা যে কোন পাঠককেই উন্ত গ্রন্থখানি একবার পাঠ করে নির্ণয় করতে অনু- 
রোধ করি। পল্লবগ্রাহিতা ও জোড়াতালি দেওয়ার দক্ষতাই যেখানে পাশ্ডিতোর মাপকাঠি হয়ে 
দাঁড়য়েছে সেই আসরে ডাঃ দের স্থান কোথায় 'নার্দন্ট হবে তা পাঠকবর্গই বিচার করে 
দেখবেন। 

বজেম্দ্ুচচ্ছ্র ভট্টাচার্য 
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উভয় বাংলার বন্ত্রশিল্ে 

বিজয়-বজয়ন্তীবাহা 

€হ্বাত্িলী শ্িভনহল্ 

টি্সিভেত্ভ 

116 ০65580১5008 

00911800181 ০০9০9110655 15 8 এ 

18071081৮13 এ স্থাপিত--১৯০৮ 

074 ও 

১নং মিল কুফিয়া পূর্ব বাংলা) 

২নং মিল ঘেলঘরিয়৷ (পঙ্চিম বাংলা) 

02 1৩১£ 

ম্যানেজিং এজেণ্টস £ 86675 : 

112 01081, 1968ঠধ11£ 00. 010. 

৫0 ০ 8011651 ৬ 6নাবগিএ৭ ও 06৮৭1 ৯ 50755 

ওারাজাারারররাররারররাররাররারারারা
রারারাররারারাররারবারারচারানাগররয

ঞসহারারা চক্রবর্তী সস এ কোং 

২২ ক্যানিং ট্রীট, কলিকাতা । 
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আত্মজাবনা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

“দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী একখান অপূর্ব গ্রল্থ। অতুল এঁম্বর্য 
ও ভোগাবলাসের দ্বারা বেম্টিত থাকা সত্তেও রূপে তাঁহার মন 

বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের জন্য একাট প্রবল 
পিপাসা কির্ূপে তাঁহাকে আঁধকার করিয়া ক্রমে তাঁহার সুখশান্তি 

হরণ করিল, এবং কিরূপে পরে সেই 'পিপাসা তৃপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনে 
একটি পরম সার্থকতার অনূভঁতি আঁনয়া 'দল- এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় 

আত্মজীবনীর এই সংস্করণের পাঁরাশিম্ট অংশে মহর্ষর জীবনের আরও 
অনেক তথ্য পারবোশত হইয়াছে, এবং মহ্র্ধর যুগ-সম্পাক্ত কয়েকটি 

জ্বাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তিত আলোচনা সংযোঁজত হইয়াছে। 

সময়সূচঠ ও বংশলতিকা সন্লিবিজ্ট। 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আ্কিত প্রচ্ছদপট। 

মূল্য বারো টাকা 

ডি 

সম্প্রীতি পনম্ীদ্ূত 

শিল্পকথা ১. জগদীশচন্দ্র আবিচ্কার ১২ 

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ শ্রীসৃকূমার সেন 

রবীন্দ্র দংগণীত ৭. প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী ১. 

বিশ্বভারতী 
& দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-এ 



৭ 

£. 
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7101৮ ৮ 11011 
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016০৮ 91717017088 
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201201155 
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£91816তথ ৫ 

৬০11৪ 
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117 750 015116 
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35156100 
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হয়না জারি... 

6১২ 4/56 

রি 

1১111, 

পক্ষে মহাভূঙ্গরাজ তৈল পরম 
হিতকারী। ইহা! দেহ ও মনের 
ক্লান্তি দূর করে ও স্ুনিদ্রা 

আনয়ন করে 

বহা ভঙ্গ, 
তৈল 

সাঞ্বলা উ০্স্রালস্ 
রা ৯ 

সাধন! উবধালয় রোড কলিকাতা” ৪৮ 

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, 
আমূর্্দ শাস্ত্রী, এফ, সি, এন, (লগ্ডন) এস, মি, এস, আমেরিকা) 
ভাগলপুর কলেজের রনায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক । 

কলিকাতা কেন্ত্র-ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষ, 

এম, বি, বি) এস, (কলিঃ) আমৃর্বেদ চারা 



- ঢু চি ঢু ৃ 
সাবার জবেক দির চলে। 



মণ, ০, 03597 27006: 23-51554598580162 (0:50) গ্রহণে, ০. 2.2602/57 5841] 

ঠ 8২ 

পন //1518 552 
১৯১১১ 

44477 নি টাং ২ 
পর 1৯ 2 

রঃ 140/0. 

বধ 

১ ৭, ১১১ 

বেল প্রতিানকে নির্দেশ ধিতাহ--জনসাধাযণকে 

বেন জানিয়ে ছেওয়! হয় বে ধাত্ীর! টিকিট ন| কিনলে হ্রেণ চলাচল বন্ধ 

করে দেওয়া ছ'বে এবং তারা নিদ্বের থেকে পাওন!
] ভাড়া দিলে জবান 

ঠঁণ চনাচন সক কন্। হবে ।” 

মহা গন্থী 





১। উইক্লণ ওয়েন্টবে্গল--সমসামায়ক ঘটনাবলী সম্পর্ত সংবাদ- 
পন্র। বার্ষক ৬. টাকা। যান্মাঁসক ৩. টাকা। 

২। কথাবাতাঁ-বাংলা সাস্তাঁহক। বার্ধক ৩. টাকা, ষান্মাষক ১:৫০ 

৩। বসমম্ধরা-_বাংলা মাসিক পন্র। বার্ষক ২. টাকা। 
৪। শ্রমিক বার্তাঁহান্দি পাক্ষিক পান্রকা। বার্ধিক ১:৫০ চাকা) 
যাল্মাসক *৭৫ নঃ পয়সা। 

&। পশ্চমবাংলা_নেপালী ভাষার সাপ্তাহক সংবাদপন্ত্র। বার্ধক ৩. 
টাকা; যাল্মাঁসক ১৫০। 

৬। মগরেবণী বংগাল-_সাচন্র উদ্দদু পাক্ষিক পান্রকা। বার্ষক ৩. টাকা; 
ষাল্মাসক ১৫০ টাকা। 

বিশেষ ঘষ্টব্য _ 

ক। চাঁদা আগ্রম দেয় 

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের 

সর্বত্র এজেন্ট চাই; 

গ। ভি, পি ডাকে 

পান্রকা পাঠানো হয় 
না। 
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১৯২০ সালে, পি, কে, চ্যাটার্জী ইস্কুল থেকে বেরিয়েই শিক্ষানবীস 
ডাফট্সম্যান হিসাবে টাটা জ্টীলে যোগদান করেন। 

তার উন্নতি করবার আর শেখবার অদম্য উৎসাহ ছিল। কাজে ঢুকে তিনি 
টাট! জ্টালের সবে চালু টেকনিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। 
কারিগরী শিক্ষার তিন বছরের কোর্স যে সব ছেলে প্রথম পাশ করে 
তিনি তাদের মধ্যে একজন। 

চ্যাটার্জী ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টে উত্তরোত্তর উন্নতি করেন এবং 
গোড়া থেকেই দেখ! যায় ব্লাস্ট ফার্নেসেই তার প্রবল্প ঝৌঁক। 
তিনি জামশেদপুর কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসগুলোকে ঢেলে 
সাজতে সাহায্য করেছেন। এর' মধ্যে দৈনিক ২১,৭০০ টন লোহ] গলানোর 
এক্টি ব্লাস্ট ফার্নেস তার পরিকল্পন! মত নতুন করে তৈরী করা 

৮ হয়েছে। আমাদের দেশে এধরণের প্রচেষ্টা এই সর্বপ্রথম । 

চ্যাটাজী এখন বিশেষ পরিকণ্ননা বিভাগে ্যাসিস্টেষ্ট চীফ ইঞ্জিনীয়ার। 
কার্যোপরক্ষে চ্যাটার্জী সার! পৃথিবী ঘুরেছেন এবং পৃথিবীর সব 
জায়গার ব্রাস্ট ফার্নেস বিশেষজ্ঞর! তাকে জানেন এবং শ্রদ্ধা করেন। 

কর্মকুশলতা৷ জামশেদপুরে কি ভাবে 
সমাদৃত হয় চ্যাটার্জী হলেন তারই আর 
একটি নিদর্শন" 'জামশেদপুরে 
শিল্প শুধু জীবিক। অর্জনের উপায় নয়, 
জীবনেরই অন্ন। 

9 পা 
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ঘঁকানাটা লেখার সয়য় 

ভাক্ষ ভাড্ভাভান্ডি ০্নীছভে 
অনেক্কশান্িন সান্হান্য ক্ষল্তে 

আপনার চিঠিপত্রের ঠিকানা 

সবসময়েই অম্পুর্ণভাবে ও 

পরিষ্কার করে লিখুন 

* টু আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন 
ডাক ও তার বিভাগ 

০% 62|150 (8878. 



সমকালীন ॥ ভাদ্র ১৩৬৯' 

বিন। ব্য়ে অবাধ ভ্রমণের যাধীনত। পাওয়। যায় কি ? ঘোড়ার গাড়ীর 
পেছনে চেপে অবাধ ভ্রমণের আনন্দ ডানপিটে ছেলেদের বরাবর-ই আকর্ষণ করেছে-_ | 
বিরক্ত কোচোয়ানের ছিপটির ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হবার আশঙ্কা-ও এই নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ |. 
কর! থেকে তাদের বিরত করতে পারেনি । 

কিন্তু রেল তো৷ আর ঘোড়ার গাড়ী নয়, আর রেলপথের দ্রুততর পরিবহন ব্যবস্থার প্রতিদানে | 

বিনা-টিকিটে অবাধ ভ্রমণের বালম্থলত স্বাধীনতা নেবার অধিকার-ও কারো নেই। তাই 
সমন্মানে ভ্রমণ করুন-_সর্বদা টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ুন। 

দক্ষিণ পুর্ব রলওয় 

চ/11534৩5 



সমকালীন ॥ ভাদ্র ১৩৬৯ 

116 86315085006 
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তেরেসা রিনা 

উভয় বাংলার বন্তরপিয়ে 

বিজয়-(ঘজয়ন্তীবাহা 

€হমাহহিনী চ্মিলচন্ 

ভিন্মিভেভ্ভ. 

স্বাপিত--১৯০৮ 

১নং মিল কুষিয়। (পূর্বা বাংলা) 

২নং মিল বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা) 

ম্যানেজিং এজেণ্টস £ 

চক্রবর্তী সঙ্গ এও কোং 

২২ ক্যানিং রী, কলিকাডা। 



সমকালীন ॥ ভাদ্র ১৩৬৯ 

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত, প্রয়ো- 

জনীয় তথ্য সম্বলিত, সচিত্র পুস্তিকা, 

পুস্তক ইত্যাদি পাওয়। যায়। আপনার 

চিকিৎসালয় থেকে এইসব পুস্তকাি 
বিনামূল্যে পেতে পারেন। 

|| 
সরকার অনুমোদিত নিকটবণ্তী 

পরিবার পরিকন্লনা চিকিওসাল। 

॥ | | থেকে পরামর্শ জিব ৪১৯ 68/765 



সমকালীন ॥ ভাদ্ু ১৩৬৯ 
হত 

হিতকারী। ইহা! দেহ ও মনের 

বলাস্তি দুর করে ও হ্থনিদা 
আনয়ন করে 

ওনাধলান্ 

মহা তৃ্গরাজ 

নাধনা। উৎধালয় রোড কলিকাতা. ৪৮ 

অধ্যক্ষ গ্রীযোগেশচন্ত্র ঘোষ, এম: এ» 
আমূর্বেষদ শাস্ত্রী, এক, সিঃএস, (লগ্ডন) এম, মি, এন, আমেরিকা) 
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভৃতপূর্বব অধ্যাপক । 

কলিকাতা কেন্্র-ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষ, 
এম) বি। বি, এসঃ (কলি) আযুর্ষেদা চার্ধা 

$১ 4/55 



দশম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র তেরশ উনসত্তর 

প্ চঈ পনর 

নাটক ও সংগীত ॥ গোরাশঙ্কর ভট্রাচার্য ২৮৩ 

দবারকানাথ £ ধর্মসভা ও ব্রাঙ্মদমাজ ॥ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ২৮৯ 

সার মনিরার উইলিয়মস্ ॥ গোৌরাজ্াগোপাল সেনগঃপ্ত ২৯৭ 

রবীন্দ্র রচনায় চারব্র-সূচী ॥ তপতন মৈত্র ৩০১ 

সংস্কাতি সংবাদ ॥ নাখল 'বশবাস ৩০৫ 

বিদেশ সাহিত্য ॥ অজত দাস ৩০৭ 

জনৈক অন্যায়কারী ক্ষমাপ্রাথী লেখক ॥ শঙ্করাপ্রসাদ বস ৩১২ 

গতয্গের সাঁহত্য ও বর্তমান পাঠক ॥ মীরা বালসংব্রমণিয়ন ৩১৫ 

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা £ রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র ॥ ভারতী সরকার ৩১৭ 

আমাদের সামাজকতা ॥ রাব মিত্র ৩২১ 

মহাকবি চসার ॥ সঞ্জয়কুমার বসু ৩২৩ 

সমালোচনা ॥ মলয় দাশগুপ্ত। শচশীনন্দন সংহ ৩২৬ 

1 সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগনঞ্ত ॥ 

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইশ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
হইতে ম্াদ্ুত ও ২৪ চৌরগ্গী রোড কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশত 



সমকালীন ॥ ভাট ১৩৬৯ 

ওত 

বছরের গেবা 
১০ বছর আগে হস্তচালিত তাত শিল্প একট 

ভয়ানক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছিল। তাঁতজাত বহু 
জিনিষ বিপুল পরিমণে জমা হ'য়ে গিয়েছিলো, বিক্রী 
কমে যাচ্ছিলো, উৎপাদন কম ক'রে দেওয়া হয়েছিলো 
এবং হাজার হাজার তাতির, কর্মহীন হয়ে পড়বার 
সভাবনা দেখ| দিয়েছিলো । তখন একট! সাহায্যের 
হ|তের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। 

১৯৫২ সালে গঠিত অধিল ভারত হস্থচালিত 
তাতশিল্প বোর্ড, এই শিল্পটিকে একটা দৃঢ ভিত্তির ওপর 
পুনঃ প্রতিষিত করার জন্ত অনেকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করে। ১৯৫২ সালে ১১০ কোটি গজ এবং 

১৯৫৯ সালে ১৯০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদিত হয়, কিন্ত 
তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় তাতজাত বন্ত্রসামগ্রীর 
উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে ২৮ৎ কোটি গজ । 
ভারতের পরম প্রিয় এই কুটার শিল্পটি উৎপাদনের & 
লক্ষে] পৌঁছুবার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। 

আহিল ডারত হ্তচালিত তাতাগক্স বোড 
ভারাতর সর্ধবর্ং কুটীর শিল্পর অন্যতম সহায়ক 



৬৬০৩৪৩৬৪৬৩৬ 

পে ৫৩৬ 

টে মী দশম বর্ষ ৫ম সংখ্যা 

নাটক ও সংগাত 

গোঁরীশঙ্কর ভভ্রীচার্য 

জীবনের সংগে সংগীতের সম্পর্ক আত গভীর। সেই জন্যই সভ্যতার অগ্রগ্গাতর সংগে মানব- 
সমাজে সংগীতের ক্লমিক উন্নাত লক্ষিত হয়। আজ থেকে অন্তত সার্ধীন্রসহত্্র বংসর পূর্বে 
আর্ধসভ্যতার বৈদিকযুগে সংগণতের প্রচলন হয়। বোদক খাঁষদের আর্ক, গাঁথক, সামিক স্বর 
সম্বলিত সংগীত-প্রথা নানা পাঁরবর্তনের মধ্যাদয়ে এীগয়ে চলে । ফলে আর্ধসংগীত কেবল সহজ- 
সরল সামগানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে মানব-মনের বিভিন্ন সূক্ষমভাব প্রকাশের উপযোগী 
হয়ে ওঠে। আর্ধ-সংগীঁতের 'তিনাঁট ধারা_নৃত্য, গীত ও বাদ্য। অংগভংগ্গি ও মদ্রার সাহায্যে 
মনোভাব প্রকাশ নৃত্য। ভাষা ও কন্ঠস্বরের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ গীঁত। আর বাদ্য বলতে বুঝায়_ 
“ততং শদীষরমেবচ অবনদ্ধ ঘনণ্টোতি"_এই চারাঁটি, অর্থাৎ তার যল্ল, বর্দীশ জাতীয় রল্ধযুস্তযল্ম, 
মুদংগ তবলা জাতীয় চর্মাবনদ্ধ যন্ত্র, ও নূপুর, কাঁসর, ঘন্টা, করতাল প্রভৃতি। নৃত্য, গীত, তার 
ও বাঁশি যেমন স্বতন্নভ্যবে মনোভাব প্রকাশে সক্ষম তেমান 'অবনদ্ধ' ও "ঘন'-র সাহায্যে স্থান- 
কাল অন্বযায়ী স্বতন্নরূপে ভাবপ্রকাশ সম্ভব হলেও সাধারণত এ দুটি সংগত ও তাল-রক্ষার 
কাজে নিয়োজিত হয়। নাটকের সংগীতে উল্লিখিত নৃত্য-গীত-বাদ্য এই ত্রিধারার ব্যবহার অবশ্য 
প্রয়োজনীয়। 

নাট্য-ইতিহাসের গোড়ার কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশেই নাট্যোদ্ভবের 
মূলে রয়েছে নত্য-গীঁত। দেব-পৃজা বা উৎসব উপলক্ষে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত দক্ষলোক সাধা- 
রণের কাছে দেবমাঁহমা প্রকাশ করবার জনা নাচ-গানের মাঝখান 'দয়ে ধারাবাহক দেব-কাহিনপ- 
চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এর পরে ববাভল্ন দলের মধ্যে ্ লমে পালাগানের প্রচলন হয়। 



২৮৪ সমকালশন [ ভাদু 

এই পালাগান আঁতিক্রম করে নাটকের সূন্টি। এমান করে একসময় গ্রীকদেশে নাটকের সূচনা হয়। 
তারপর বহ? পাঁরবর্তনের ভিতরদিয়ে খষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্বৈরশাসক পাহীসম্টটোস-এর 
রাজছে ডায়নিসাস্ দেবতার উৎসব উপলক্ষে নাট্য ও মণ্য গড়ে ওহঠে। খুষ্টপূর্ব পণ্ঠম শতাব্দীতে 
পোরাকিস-এর রাজত্বে এেন্স নগর শিক্ষা ও সংস্কার প্রধানকেন্দ্রে পারণত হয়। সেই সময়ই 
গ্রীক নট্য সাহিত্যের স্বর্ণ-যৃগ। সেই ক্বর্ণযুগেই ট্্যাজোঁড রচাঁয়তা ইডারাপাঁডস, ইস্কাইলাস: 
ও সোফোররিস্ এবং কমেডি রচাঁয়তা এরজ্টোফিনিস গ্রীকদেশকে তাঁদের অমূল্য নাট্যোপহার 
প্রদান করেন। এই সকল মহান নাট্যকারদের নাটকে রয়েছে সংগীতের বিশেষ সংস্থাপনা। পূব 
ও পরবতশী ঘটনার ইংগিত, চারন্লের মনোভাব এবং ভাবিষং ভাল-মন্দ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য 
কোরাস্ এই সব সংগীত প্রয়োগ করত। গ্রীক নাট্যসাহত্যে কোরাস্ একশ্রেণীর চাঁরত্র যারা 
কখনো সংলাপে, কখনো আবৃত্তিতে এবং কখনো গানে তাদের বন্তব্য পেশ করে। 

পরবর্তীকালে এীলজাবেথান্ যুগে সেক্সাপিয়ারের টেম্পেম্ট, হ্যান্লেট, ওথেলো প্রভৃতি 
টি তথাপি একথা বলা চলে, তাঁর নাটকে সংগাঁত কদাচিং কণ্ঠা- 
শ্রয়ী। কিন্তু 1151-0)110 ৪০/18-এর জন্য ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে রচিত ছন্দোময় সংলাপে 
টিজার চিজ 

রোমদেশের গোন্ডানী প্রমূখ নাট্যকারদের নাটকে একসময় সংগীতের প্রাচূর্য দেখা যায়। 
সংগীত-বহুল এই অপেরা-নাট্য ক্মে ফরাসীঁদেশে এবং সেক্সাপয়ারের পরবতাঁঁ যুগে ইংলন্ডে 
বিশেষ জনীপ্রয়তা অর্জন করে। পাশ্চাত্তে ইবসেন্, বানার্ডশ, মাঁলয়ের, মেটারলিজ্ক্, [পরান 
দেলো, ইউাঁজন, ওিল, রূশদেশে শেখভ্ প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে কণ্ঠসংগীতের বিশেষ ব্যব- 
হার না থাকলেও প্রয়োগ-রীতির নানা প্রকার সংগীতের সাহায্যে অভাবপৃরণ করে তাঁদের নাট- 
ককে হূদয়-গ্রাহী করে তোলা হয়। জাপানী 'নোও-- নাটক এবং 'কাবূকণ' নাটকে ও সংগীতের 
বিশেষ স্থান আছে। খষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত 'কাব্দকী" নাটকে নত্য-গীতের মধ্যাদয়ে 
দর্শকদের এক স্বপ্নলোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হত। কাঁহনী-হাঁন নৃত্য-গীত ও নির্বাক 
আঁভনয়-যুস্ত নেম্বুংীসওদোরি, ক্রমে তাচিমাওয়ারী “অর্থাৎ কাঁহনীয্স্ত হয়ে কাবুকীতে পারণত 
হয়। 

আর্ধভারতে 1নঃসংশয়ে খঙ্টপূর্যযুগে রচিত কোনো নাটক না পাওয়া গেলেও সে ষূগে 
যে নাটক ছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খঙ্টপূর্ব দেড়হাজার বছর আগে খগ বেদের সময় 
থেকেই নাট্য বাঁজের সন্ধান পাওয়া যায়। খগ.বেদের 'যম-যমী", 'পুরূরবা উর্বশী" প্রভৃতি বহু 
সংবাদসূন্তে এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের 'সোমযাগ' অন্ষ্ঠানে সোমরস রুয়বিরুয়ের আভনয় ও 
'মহাবত' অনুষ্ঠানে বৈশ্য-শূদ্রের বিবাদ আভনয়ে এই নাট্য-বীজ 'নাহত রয়েছে। 

কথোপকথন-রাঁতি অবলম্বন করে মহাভারতের বিভিন্ন অংশের রচনা নাটকীয় ইংঁগত 
বহন করে। খঙ্টপূর্ব চতুর্থশতাব্দীতে পাঁণান্র-“ভক্ষ7ঃ নটসূত্য়ো£_থেকে তো স্পম্টই 
প্রমাণিত হয় যে এদেশেও খ্টপূর্বযূগে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্যদেশের মত ভারত- 
বর্ষের নাট্যোৎপানত্তর সূচনাকাল থেকেই তাতে সংগীতের সংশ্রব ছিল। ক্রমে নাট্যসাহিত্য বিকা- 
শের সংগে তৎকালীন মণ-প্রয়োগে ও কন্ঠ ও নেপথ্য সংগীত সংস্থাঁপত হত। খম্টীয় দ্বতীয় 
শতাব্দীর পূর্বেরাঁচত প্রয়োগ-বিজ্ঞানী আচার্য ভরতের 'নাটাশাস্দে' নাটকে সংগীতগ্রয়োগের 
পণ্টবিধ রঁতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাবেশিকা, প্রস্তৃতস্তঁতিযোগ, ক্লামিকীঁ, আক্ষোপিনী, ও 
প্রাসাদিকীঁ এই পণ্টবিধ পদ্ধাতিতে নাটকীয় সংগাঁত প্রযূত্ত হত। এই সকল সংগীত-রশতিতে 

নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিশেষ বিশেষ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত নাটকের সংগে সংগাঁতের 
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সম্পকণ অতাঁব ঘাঁনষ্ঠ। নাট্যকার ভাস 'প্রাতমানাটক'এ নেপথ্য-সংগীত ও নটাকৃত কন্ঠসংগীত 

ব্যবহার করেছেন। 'আঁভজ্ঞানশকুন্তলা, নাটকের খাতুবিষয়ক গান ও হংসপাঁদকার গান 

'মালাবকাপ্নমিত্র' নাটকের নেপথ্য সংগীত, নৃত্য, ও মালাবকার চতুজ্পদ-গীতি,_বক্রমোব শী, 

নাটকের বৈতালিক-গাঁতি ও জদ্ভালিকা-গীতির ব্যবহারে বুঝা যায় মহাকাব কালিদাসও নাটকে 
সংগীত উপস্থাপনার সুযোগ গ্রহণ করেন। বিশাখদত্ত 'মদ্রারাক্ষস' নাটকে কেবলমাত্র নেপথ্য- 
সংগীতই সংযোজিত করেছেন। (কিন্তু খষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নাট্যকার শ্রীহর্ধদেবের 'রত্বাবলা' 
নার্টকে বসন্তোংসবে নেপথ্য-সংগীতের ব্যবহার এবং মদানকার জন্য মণ্টে দ্বিপদী-গীতর 
অবতারণা উল্লেখযোগ্য । প্রাকৃতসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রাজশেখর খ্ষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 
তাঁর 'কর্পুরমপ্তারী' নাটকেও সংগীতের সদ্ব্যবহার করেন। 'নান্দী'_সংস্কৃত নাটকের একটি 
অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ-__“তথাপ্যবশ্যং কতব্যা নান্দী বিঘ্যোপশান্তয়ে।” এই 'নান্দী'র সংগে 
ও সংগীতের কিছু সম্পর্ক আছে বলা যেতে পারে, সে সংগীতাভাস এর ছন্দে, ধ্ান-সামঞ্জস্যে 
মধ্যমতাল সহযোগে পাঠকরার রীতিতে প্রকাঁশিত--“সূত্রধা পঠেম্নান্দীং মধ্যমং তালমা শ্রতঃ” 
(নাট্যশাস্্) সংস্কৃত-নাটকে 'বাভন্ন প্রকারের সংগীত ব্যবহৃত হলেও একথা বলা চলে যে ইংরাঁজ- 
নাটকের মত এতেও কন্ঠ-সংগীতের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত স্বজ্প। 

যাত্রা-নাট্য সংগীত বহুল। নাচ-গান ও আঁভনয়ের মধ্যাদয়ে যাত্রায় লোকসমাজে দেব- 
মাহাত্মা প্রচার করা হয়। এতে আনন্দের সংগে ভন্তিরসের সমাবেশ থাকে । দ্বন্ব-সংঘাতময় মানব- 
চারন্ন বিকাশের সুযোগ যাত্রায় নেই। মানুষ দৈবের অধীন। দেবতাই মানুষের ভাগ্যানয়ন্্রণ 
করেন। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় দেখিয়ে দর্শকদের মনে ধর্মভাব জাগানো যান্রার প্রধান উদ্দেশ্য। 
এই শ্রেণীর যাত্রা-নাট্যদ্বারাই একসময় এদেশে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরপ্রন করা হত। উনাঁবংশ শতা- 
ব্দীর শেষপাদে পাশ্চাত্য প্রভাবে কলকাতা নগরীতে দৃশ্য-পট সহযোগে ৯৪৬৪ সাধারণ 
রংগালয় প্রাতম্ঠিত হয়। তারই প্রভাবে যাত্রার কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও তাতে সংগ'ঁতের 
স্থান পূর্বের মতই বজায় রইল। জ্যাঁড়র গান যাত্রার একটি প্রধান অংগ্ন। আসরের চারকোনায় 
দ'ঁড়য়ে চারজন দক্ষাশল্পী তাল ও সূরবৈচিন্র্ের মধ্যাদয়ে এক একাট গত ভাগে ভগে পারবেশন 
করতেন। নাটক তখন 1পছনে পড়ে থাকত। গাতই সামাঁয়কভাবে বেশ িছ-সময়ের জন্য প্রাধান্য 
পেত। তালের 'দক থেকে বৌচন্র্য সৃস্টির জন্য গানের কোনো কোনো অংশের দদন-চৌদুন-বাঁট 
দেখান হত। ১৯০৫ খজ্টাব্দে বংগ-ভংগ আন্দোলনের সময় থেকে স্বদেশীভাব জনমনে বিশেষ 
ভাবে জাগাঁরত হয়। এই সময়ে এীতিহাসিক চরিত্র নিয়ে রচিত স্বদেশী ভাবাত্মক নাটক মণ্ে প্রাধান্য 
পেতে থাকে । এর ফলে যাব্রাও কিছুটা স্বদেশী ভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। জ্নাড়র গান উঠে 
যায়, আসে বিবেকের গান। হযান্রার পালা এবারে নতুন পথে চলতে সুর করে। এই প্রসংগে 
বাংলার চারণকাঁব মবুকুন্দ দাসের সংগীত বহুল স্বদেশীযাত্রা উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে যাত্রার প্রাচীন 
রূপ পাঁরবার্তিত। মণ্টপ্রভাবে এবং যুগরুচির জন্য যান্রার রূপ বদল হলেও, সংগীতের সংগে 
তার সম্পর্ক এখনো 'নিবিড়। যাত্রায় কন্ঠসংগীত ও নৃত্যের সংগে একতানবাদন এবং ভাব ও 
আবেগ সংগীত ও কখনো কখনো সংস্থাঁপত হয়। 

যে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এতকাল ধরে যান্রানাট্যে রস পিপাসা চরিতার্থ করেছে সেই সব 
নাট্যরাসকদের জন্যই তো প্রধানত সাধারণ রংগালয়ের প্রাতষ্ঠা। কাজেই দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন 
করবার জন্য মণ্-নাট্যেও কন্ঠসংগীতের যথেন্ট সংযোজনা হল। কন্ঠসংগীত ও কদাচিৎ নৃত্যের 
ব্যবহার থাকলেও, নাট্যপ্রয়োগের দিক থেকে অন্যান্যরীতির সংগীত' ব্যবহার প্রথম পর্যায়ের বাংলা 
নাটকে তেমন স্থান পায় নি। অংকের শেষে একতান বাদন এবং করণ-রস পাঁরিবেশনে বেহালায় 
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নেপথ্য সংগীত সংযোঁজত হত। স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র নাটকে ভারতাঁবখ্যাত সংগীত 
[শিজ্পী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, একসময় নিয়মিতভাবে একতান বাদনে অংশগ্রহণ করতেন। 

প্রথম পর্যায়ের মণ্চনাট্যে সংগীত উপস্থাপনায় দর্শকদের শ্রতি-রঞ্জনের দিকে যেমন 
সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সাহিত্যের দিক থেকে নাটকের স্থান-কাল-পান্ন, প্রয়োজন অগ্রয়ো- 
জনের প্রাত সর্বত্র তেমন সতক দষ্ট দেওয়া সম্ভব হয়ান। যান্ায় অভাস্ত দর্শকদের সংগীত- 
তৃষ্কাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। একথা অবশ্য স্বাকার্য যে গিরিশচন্দ্রের শবজ্বমংগল' নাটকের 
কয়েকাঁট গান, দ্বিজেন্দ্রলালের “চন্দ্রগণপ্ত' নাটকে ভিক্ষরকের গান, সাধারণ রংগালয়ের বাইরে 
রবীন্দ্রনাথের '্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয়ের গান, 'অচলায়তন"_নাটকে পণ্টকের কোন কোন গান, 
এবং অন্যান্য নাট্যকারের নাটকেও কোনো কোনো গান সমপ্রযুত্ত হলেও তখনকার নাটকে এর 
দষ্টান্ত খুব বেশী নেই। 

মণ্ডে কণ্ঠসংগীঁতি পরিবেশনের সময় উচ্চারণের স্পম্টতার প্রাতি বিশেষ খেয়াল রাখা 
দরকার। শুধু পুর নয়, কথাও শ্রোতার কানে পেশীছে দেবার চেম্টা করতে হবে। কারণ এঁ কথার 
সংগে নাটকের মূলভাব, চাঁরব্রের মানস-লোক, অথবা বিশেষকোনো ঘটনা-পারাস্থাতির সম্পর্ক 
থাকে। সেই জন্যই সংলাপ যেমন শোনা দরকার নাটক বুঝতে হলে সংগীতের কথাও তেমনি 
শোনা প্রয়োজন। সংগীত ও এক শ্রেণীর সংলাপ,_সংরেলা সংলাপ। উচ্চারণের স্পম্টতা বজায় 
রেখে কালোয়াতি রীতির আলাপ, তান-বিস্তার কিছুটা ছাট-কাট করে অপেক্ষাকৃত সহজ অথচ 
মধুরভাবে গানে সুর-সংযোগ করে একপ্রকার মণ্খসংগীতের প্রচলন হয় প্রথম পর্যায়ে নটগুরু 
গিরিশচন্দ্রের যুগে। টপ্পা-ভাংগা ছোট ছোট তানযুস্ত আধা-ক্লাঁসক্যাল রীতির এই সংগীত 
থয়েটারীগান' নামে প্রচলিত। এই "থয়েটারীগানে'র মণ%-সংস্থাপনায় কিছু পাঁরবর্তন সাধন 
করেন 'দ্বজেন্দ্লাল। ভারতাঁয় রাগ সংগীতে বিলাতি ঢং আরোপ করে তিনি মণ্ডে যে কোরাস 
গানের প্রচলন করেন তাই-ই এর পাঁরচয় বহন করে। মণ্টের বাইরে রবীন্দ্রনাটকে আবার আর 
একশ্রেণীর সংগীত সংযোজিত হয়। এর কথা ও সরে এত সামঞ্জস্য যে শ্রোতার মন জয় করতে 
এর মুহূর্ত সময় লাগে না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ সংগীতে কখনো বালিতি 
সুরের প্রভাব, কখনো দেশী রাঁতর বাউল, কীর্তন, মনোহরশাহী প্রভাতি চ-এর প্রভাব, কখনো 
বা রাগ সংগীতের সুর-মিশ্রণ। তালের দিক থেকেও উত্তর ভারতীয় রাঁতি, দাঁক্ষণ ভারতে প্রচ- 
লিত রাঁতির সংগে নতুন সজ্টরীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের শেষে নাট্য-সংগীতের দ্বিতীয় পর্যায়ে এল নাট্যাচার্য 
শিশিরকুমারের যুগ । এ যুগে অভিনয় রাঁতির পরিবর্তনের সংগে মণ্ডে সংগাঁত রাঁতিরও বিশেষ 
পরিবর্তন সূচিত হয়-যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' নাটকের শিশিরকুমারকৃত মণ্চ-প্রয়োগ থেকে। 
অংকের শেষে একতান বাদন বন্ধ হল। প্রচলিত হল-দশ্য পরাস্থাতর সংগে সংগাঁত রেখে 
আবহসংগ্রীত, এবং চাঁরন্রের মনোভাব ব্যঞ্জক আবেগ-সংগীত। কন্ঠসংগীতে প্রচলিত থিয়েটার? 
টং-এর পরিবর্তে একদিকে যেমন নতুন সুর আরোপিত হয়, অন্যাদকে তেমন রবীন্দ্র-সংগণতের 
সূরানুকরণ আরম্ভ হয়ে যায়। জ্টার-থয়েটারে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'মালনাবিকাশ' নাটকে এবং 
ক্লাঁসক_থিয়েটারে ১৮১৯৭ খঙ্টাব্দে 'আিবাবা' নাটকে স্যানয়ান্মিত নৃত্য সংযোজিত হয়। 
কিন্তু নৃত্য ভর্ধখাগতে নৃতনত্ব আরোপিত হয় 'সীতা' নাটকে। ঘটনা ও কালের সংগে সংগাঁত 
রাখার জন্য প্রাচীন মান্দর ও চিনুশিল্প থেকে নানা প্রকার মূদ্রা ও অংগভংগর অনুকরণ করে 
নৃত্য পাঁরকজ্পনা করা হয় এই নাটকখানির প্রয়োগ ব্যবস্থায়। এই সময় থেকেই মণ্ণ-নাট্যে আবহ 
ও আবেগ সংগাঁতের সংযোজনা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। গানের বেলায় ও প্রথম পর্যায়ের থিয়েটারী 
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সুর ছাড়া নানা প্রকারের সুর বিভিন্ন নাটকে আরোপিত হতে থাকে । এই যুগেই সাধারণ-মণ্টের 
বাইরে দ্বন্দব-নাট্য ও নাট্যকাব্যের স্তর অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাট্য রূপক-সাংকোতিকতার মধ্য 'দিয়ে 

নৃত্য-নাট্যে পারণাত লাভ করে। এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান অবলম্বন সংগীত অর্থাৎ নৃত্য, 
গীত এবং বাদ্য। কিছু সংলাপ, যন্তসংগীত, কন্ঠসংগীত এবং নত্য-সমাবেশে পরিবোশত এই 

নাট্য-রশীতিকে নতত্য-নাট্য না বলে এক শ্রেণীর অপেরা বলে চিহ্ত করা যেতে পারে। এদেশে 
খাঁট নৃত্য-নাট্যের প্রবর্তন করেন নত্যাচার্য উদয়শংকর। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিষয় বস্তুর এবং কিছুটা আধাগকের দিক থেকে নাটকে যেমন 
নৃতনত্ব এল সংগীত সংযোজনায় ও তেমনি পাঁরবর্তন সূচিত হল। নাট্যসংগীঁত সংস্থাপনের 
এট তৃতীয় পর্যায়। আধাঁশক ভাবে সংগণত-তৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্য এবং আভনয়ের স্াব- 
ধার জন্য প্রথম পর্যায়ের নাটকে যে গোরশছন্দের প্রবর্তন হয়, 'দ্বিতীয় পর্যায়ের কোনকোন নাটকে 
তা বজায় থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে তৃতীয় পর্যায়ের নাটকে বাস্তবতার 'বিচারে তা 
একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। নাটকে নৃত্যের ব্যবহারও এই সময় থেকে প্রায় বন্ধ হয়ে এল । গানের 
প্রয়োগ যা থাকল তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। নাটকে কদাচিৎ যে দু একটি গান থাকে প্রয়ো- 
জনানূসারে হয় তাতে লোক-সংগীতের সুর আরোপিত হয়, নতুবা চলাচ্চত্রের প্রভাবে তাতে 
আধূনিক সুর সংযোজিত হয়। নাট্যপ্রয়োগে আবহসংগীত এবং আবেগ-সংগীতের উপরই বিশেষ 
জোর দেওয়ার চেস্টা চলে। 

নাট্যকার প্রয়োগবিদ এবং আভিনেতা- এই ত্রয়ী ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য সকলদেশের 
নাটকে সংগীতের সাহাষ্য গ্রহণ করে আসছেন। কারণ ভ্ববপ্রকাশে ভাষার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, 
সংগীতের ক্ষমতা অসীম। সুরহীন কথা মনকে যতখান প্রভাঁবত করে-স্রে গীত সেই একই 
ভাবাত্মক কথা আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য মনের উপর আঁধকমান্রায় প্রভাব বিস্তার করে। 
মানব-মনে সংগীতের ক্রিয়া খুব বৌশ বলেই নাটকের সূচনায় যেমন সংগীত ছিল, তেমাঁন তার 
পরিণতির বিভিন্ন স্তরে নানা পরিবর্তন সত্বেও সংগীত বজায় রইল। 

জীবনকে দর্শনীয় করে তোলার আবেগে নাটকের সৃম্টি--“যোয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখ- 
দুঃখসমন্বিতঃ। সোঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ||” (নাট্যশাস্ত্র) এই লোকবৃত্তান- 
করণ সাহত্যের যে শাখার উদ্দেশ্য তাকে শুধু পঠন-পাঠনের দ্বারা পূর্ণরূপে উপলাব্ধ করা 
সম্ভবনয়। চরিত্র ও জীবনকে বুঝবার জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজনীয় ওপন্যাসকের মত 
নাট্যকার তার সবাকছুই নাটকে উপস্থাঁপত করেন না। অত্যন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
উপাদানের সহযোগিতায় সংলাপের মাধ্যমে নাটকে জীবনকে রূপাঁয়ত করা হয়। তাই সংহত ও 
সংক্ষিপ্ত এই শ্রেণীর সাহিত্য হূদয়াদয়ে পূর্ণভাবে অনুভব করতে হলে একজন নাট্যরাঁসকের 
পক্ষেও প্রয়োগ বিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী- “প্রয়োগ বিজ্ঞানংহি নাট্যশাস্ত্রম”। প্রয়োগ বিজ্ঞা- 
নের যে কয়ট অংশ আছে সংগীত তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সংগীতিকে পাঁচটি ভাগে বিভন্ত 
করা যেতে পারে, নৃত্য গীত, সংগত ও সহযোগী সংগীত আবহ-সংগীত, এবং ভাবাবেগ- 
মূলক সংগীত। সংগত ও সহযোগী সংগীত, আবহ ও আবেগ সংগীত নেপথ্য সংগণতের অল্ত- 
গতি। নৃত্য এবং গাঁতকে প্রেক্ষণ-সংগীত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে; কারণ এই দুটি শ্রেণীর 
সংগীত সাধারণত মণ্ডে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। 'সাধারণত'--কথাটি বলা হল এই জন্য 
যে কন্ঠসংগীত প্রয়োজন অন্যায়ী নেপথ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। শুধু পাঠের দ্বারা রস- 
গ্রহণ করা যেতে পারে বলে নাট্যকাব্যে সংগীতের প্রয়োজন হয় না। কারণ এতে সংগত প্রয়োগের 
ব্যবস্থা থাকে না। নৃত্য-নাট্য ও গতি-নাট্যে সংগত সংস্থাপনায় যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় 



২৮৮ নমকালীন [ভাদ্র 

অন্যান্য শ্রেণীর নাটকে সংগীত ব্যবহারের সে স্বাধীনতা অস্বাভাবিক। সম্ভাব্যতার মান্রা বজায় 
রেখে নাটকে সংগীত সংযোজিত হওয়া আবশ্যক।.দর্শকদের মনোরগান করা এবং 'দ্রামাটিক রিলিফ, 
সৃষ্টর অজুহাতে অনেক সময় নাটকে সংগীত প্রযুত্ত হয়। কিন্তু উপযান্ততা বচার না করে 
শরিফ” সাঁষ্টর চেষ্টা কখনো 'ড্রামাটিক্ং হতে পারেনা। প্রকৃত নাট্যরাসকদের কাছে নাটকের 
যথাযথ প্রয়োগই রসোপলব্ধির প্রগাঢ়তা সৃষ্টি করে সত্যকার “রিলিফ: দিতে পারে। নতুবা “র'লফ: 
সৃষ্টি করতে গিয়ে নাটকাট গাঁতহারা হয়ে রসোপলাধ্ধর পারপন্থী হয়ে ওঠে। নাটকে চারন্্ ও 
জাঁবনকে দর্শনীয় করে তোলা হয় বলেই এর সংগে সত্য ও যান্তর সম্পর্ক অপরিহার্য। জীবনে 
তো যেখানে সেখানে সংগীত নেই; সংগীতেরও একটা স্থান-কাল আছে। নাট্য সংগীতে আরো 
একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সংলাপে যে কথা বলা হয় গানে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সংগীত ও একশ্রেণীর সুরেলা সংলাপ। কাজেই তীব্রতা বৃদ্ধির 
জন্য হয় গান ব্যবহৃত হবে নতুবা যথোপযুক্ত আবেগময় সংলাপ সংস্থাঁপত হবে। ভাবাবেগ সৃষ্টর 
জন্য একসময় নাটকে ছন্দোময় সংলাপের প্রচলন হয়। ছন্দোবদ্ধ সংলাপ তো অংশত সংগীত। তাই 
আঁভনেতা ও দর্শকের মনোগত ব্যবধান দ্রুত ঘুচয়ে দেওয়া এর পক্ষে অত্যন্ত সহজ-_ 

“মানবের জীর্ণবাক্যে মোরছন্দ দবে নব সংর, 

অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে যাবে তারে কিছু দূর 
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অ*বরাজ-সম 
উদ্দাম সন্দর গাত__” 

কিন্তু এই শ্রেণীর সংলাপ বাস্তবের প্রাতকৃূল। তাই পরবর্তীকালে এ পন্থা পারত্যন্ত হয়েছে। 
বর্তমান যুগের নাটক অধিকমান্রায় বাস্তবানুসারী। তাই নাটকে সংগীত ব্যবহার ও অতান্ত 
সাঁমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নাটকে-সংগীঁত ব্যবহার করা-না-করা বড় কথা নয়; প্রধান কথা হচ্ছে_ 
প্রয়োজন অনুসারে যত সুকৌশলে নাটকে এর সংস্থাপনা করা যায় ততই নাটকের রসপাঁরবেশন 
সার্থক হয়ে ওঠে। 



দ্বারকানাথ 2 পম সভ। ও ব্রাক্মসমাজ 

অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 

দবারকানাথের ধর্মসভার উপর বিরুপভাব পোষণ করা আশ্চর্য্য নয়; বরং ধর্মসভার 
আক্রমণসত্বেও তিনি যে এর চেয়ে রূঢ় কথা বলেন নাই তাই আশ্চর্য।১ বস্তুতঃ তাঁর প্রগ্গাতশনল 
আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল এই ধর্মসভা।' শেষ পর্য্যন্ত কাঁলকাতার "শাক্ষিতসমাজে দুটো দল 
হয়ে গেল এবং ব্যান্তগতব্যাপার তুলে ব্যঙ্গ কাঁবতা 'লখে, বাঁড় বাঁড় গিয়ে, সমাজের পাণ্ডতদের 
সাহায্য নিয়ে একটা বিশ্রী দলাদলি সুরু হল। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন “১৭৫১ শকে 
ব্রাহ্ম সমাজ এখানে উঠিয়া আসিল, সেই শকে সতাদস্ধ হওয়াও 'নবাঁরত হইল এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে বিরোধা ধর্মসভাও স্থাঁপত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভার সভাপাঁত ছিলেন। তখন 
সমাজের প্রীতি অনেকেই নিন্দাবাদ কারতেন। কেহ বাঁলতেন তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্যগীত হয়; 
কেহ বলিতেন তথায় সকলে 'মাঁলয়া খানা খায়।” দেবেন্দ্রনাথ একবার রামমোহনের সাঁহত সাক্ষাং 
কাঁরতে গিয়াছিলেন। রামমোহন তখন আহারে বাঁসয়াছলেন। শুনা যায় যে তঁহার আহারস্থলে 
একমাত্র দবারকানাথ ও তৎপনত্রের প্রবেশাধিকার ছিল। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে বলেন “বরেদার 
এই দোঁখতেছ আঁম খাইতোঁছ রুটী ও মধু: কিন্তু এতক্ষণে হয়ত হুলুস্থুল পাঁড়য়া গিয়াছে যে 
আমি গোমাংস খাইতোছি।” 

১৮২১ খম্টাব্দে অন্যতর ব্যাপাঁটষ্ট মিশনারী উহইীলয়াম আ্যডাম সাহেব রামমোহনের 
সাঁহত যাান্ততর্কে পরাজয় স্বীকার করে একেশ্বরবাদী হন। সেই অবাঁধ বন্ধুগণসহ রামমোহন 
প্রীত রবিবার আ্যাডাম সাহেবের বাড়তে উপাসনার জন্য 'মালিত হতেন। এই সভার নাম ছিল 
ক্যালকাটা ইউানিটেরিয়ান কমাট। ২৬ জ্ন ১৮২৭ তাঁরখে লেখা আযাডাম সাহেবের চিঠিতে 
সভ্যদের একটা তালিকা আছে -_ যথা. সপ্রীম কোর্টের ব্যারিষ্টার ইথিওডোর 'িকেন্স, ম্যাকন্টস্ 
কোম্পানীর জি জে গর্ভন, এটর্ণী উইলিয়াম টেট, কোম্পানীর ডান্তার ডারউ 'ব 
ম্যাকীলয়ড, কোম্পানীর চাকুরে নর্মান কের, রামমোহন রায়. দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
রাধা প্রসাদ রায় ও আাডাম সাহেব নিজে । 

একদিন সভার পর রামমোহন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গে বাড়শ ফির- 
ছিলেন। পথিমধ্যে বিদেশীয়র উপাসনাস্থলের বদলে নিজেদের একটা উপাসনালয় প্রাতষ্ঠার 
প্রস্তাব করেন। দ্বারকানাথ ও টাকীর রায় কালীনাথ মুন্সির সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের বাড়ীতে 
রামমোহন এক সভা ডাকেন। এঁ সভায় দবারকানাথ, রায় কালীনাথ, প্রসন্নকূমার ঠাকুর ও হাবড়ার 
মথরানাথ মাল্লক যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রাতশ্রাতি দেন। সমলায় শিবনারায়ণ সরকারের 
বাড়ার দক্ষিণে একট জমির দাম স্থির করবার ভার দেওয়া হয় চন্দ্রশেখর দেবের উপর। পরে, 
এঁ স্থান উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে অনুকূল বোধ না হওয়ায় জোড়াসাঁকোর চিৎপুর রোডের উপর 
কমলালোচন (ফিরিঙ্গী কমল) বস্মর একটা বাড়ী ভাড়া করে ১৮২৮ খষ্টাব্দে উপাসনা সভা 
আরম্ভ হয়। অজ্পদিনের মধ্যে অর্থ সংগৃহীত হলে চিংপুর রোডে চারকাঠা আধপোয়া জমি 
৪২০০: টাকায় ১৮২৯, খষ্টাব্দে ৬ই জুন কিনে তার উপর বর্তমান আঁদব্রাহ্ম সাজ (৫৫নং 
আপার চিৎপুর রোড ) ভবন 'নার্মত হয়। 

জাঁমর অধিকারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে পাঁচজনের নামে কোবালা লিখে দেন তাঁরা হলেন__ 



২১০ সমকালসীন [ ভার 

দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়। 

দ্বিতল বাঁড় তৈরী হলে ১৮৩০ খ্ষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী এঁ পাঁচজন ট্রান্টডাঁড দ্বারা 
রমানাথ ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায় ও টাকীর বৈকুন্ঠনাথ রায়কে সম্পাত্তর ট্রাম্টী করিয়া দেন। 

শুনা যায় রামমোহন রায় ইংরাজী ধরনে ইংরাজীতে উপাসনার ব্যবস্থা করতে চেয়ে- 
ছিলেন। বোধহয় যাতে তাঁদের সঙ্গে পূর্বের মত আযাডাম সাহেব যোগ 'দিতে পারেন ও অন্যান্য 
বিদেশীরাও আসতে পারে সেই জন্যই এই ইচ্ছা। ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ 
চক্রবর্তী ও ইংরাজী সভা, বন্তৃতা প্রভৃতির বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথাঁদর 
পরামর্শে শেষে স্থির হয় যে বেদপাঠ, সম্বংসরে ব্রাহ্মণ বিদায় প্রভৃতি দেশ-প্রচালত প্রথা অবলম্বনে 
ও দেশীয় ভাষার সাহায্েই একেম্বরবাদী ব্হ্ষজ্ঞান প্রচার করা হবে। তার ফলেই গোঁড়া হিন্দুদের 
মধ্যে 'ভায়োলেশ্ট রিঞ্যাকশ্যন: দেখা দিয়েছিল। রাজা রাধাকান্ত দেবের অনূচর ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার সম্পাদক হয়ে ঘরে ঘরে রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করে 
বেড়াতেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে নিষেধ করতেন। যাঁরা তাঁর নিষেধ না মেনে ব্লাহ্মসমাজে 
যেতেন তাঁরা তখনই জাতিত্রম্ট হতেন। তথাপি জোড়াস'কোর ঠাকুর ও সিংহ পরিবার হাওড়ার 
মাল্লক বাবূরা, টাকীর কালীনাথ মুন্সী ও তেলোনপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়রা রামমোহন 
রায়ের পক্ষে যোগ দেন। 

যে ব্রাঙ্মণপাণ্ডতরা ব্রাহ্মসমাজদলের কাহারও অনুহ্ঠিত কাজকর্মে দান বা দর্গাপ্জার 
বার্ধক লইতেন, তারা ধর্মসভাভুন্ত ব্যন্তদের কর্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় পাইতেন না। তাঁরা 
ধর্মসভার দলের দ্বারা সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইতেন। তাই ব্রান্মসমাজের দলপতিগণ সপক্ষের 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পোষণের জন্য সমাজের সাম্বংসারক উপলক্ষে (১১ই মাঘ) যে সকল ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতরা সমাজস্থ হতেন তদের ধন দান দ্বারা বিশেষ সম্মানিত করতেন। 

ধর্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজের এই দলাদলি ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত ছিল। এ বংসর দ্বারকানাথের . 
“হাউস” এর সরকার, রাজেন্দ্রলাল সরকারের ছোটভাই ও ভ্রাতৃবধূকে ডফ, সাহেব থুষ্টান করায় 
হিন্দু সমাজের এই দুই দল একযোগে পাদ্রদের খঙ্টান করণের প্রাতিবিধানের চেঙ্টা করলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন -_ “গ্রীযুন্ত অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ পর্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি 
ত'হার পরে প্রাতদিন গাঁড় করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁলকাতার সকল সম্দ্রান্ত 
ও মান্যলোকাঁদগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দুসল্তানাদিগের 
যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয়, এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পাঁড়তে 
পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এঁদকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সতাচরণ ঘোষাল, 
ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তোজত করিতে লাগিলাম। 
আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতে ধম্মসভা ও ব্াহ্মসভার যে দলাদলি, এবং 
যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভা্গিয়া গেল। সকলেই একাদকে হইলেন. .'।” 

কিন্তু কেবল 'ধর্্মসভা' ছাড়াও এ প্রথমাঁদকে ব্রাহ্মসমাজকে বহু বাধা ও বিঘ্] কাটিয়ে 
উঠতে হয়েছিল। “যে সকল ধনীলোক রাজার জাবদদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন 

রাজার মূত্যুসংবাদ কলিকাতায় আিলে পরেই তাঁহারা সমাজের সাঁহত সংশ্রব ত্যাগ কাঁরলেন।”২ 
এইরূপে যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রাতত্ঠাতাগগণ সকলেই ক্লমে অন্তাহ্হত হইলেন, তখনও কেবল 

১ শ্রাবণ সংখ্যা 'সমকালখন' দুষ্টব্য। 

২. নগেন চট্রোপাধ্যায়_পৃঃ ৫৮৯ 



১৩৬৯] দ্বারকানাথ ঃ ধর্মসভা ও ব্রাক্মসমাজ ২১১১ 

দবারকানাথ ইহাকে পাঁরত্যাগ করেন নাই__-তাঁন ব্রাহ্মসমাজের জন্য মাসিক আশি টাকা বরাদ্দ 

কারয়া 'দিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রচলিত ব্রাহ্মণ বিদায়ের জন্য বংসর বংসর টাকা 

দিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই অর্থ সাহায্য এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্গসমাজের প্রতি 

অনূরাগ- এই উভয়ের সমাবেশ না হইলে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের 
ব্রাহ্ষসমাজে যোগদান পর্য্যন্ত নয় বংসর € ১৮৩৩-১৮৪২ ) ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিতে পারিত 
না। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্ম সমাজের কাজ তুলে নিলেন “তখন ব্রাহ্ম সমাজ কার্যতিঃ দবারকানাথ 
ঠাকুরের বাড়ীর একাঁটি অনুষ্ঠানে পাঁরণত হয়েছে। এই কথা স্মরণ রাখিলে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক 
অবাধে ব্রাহ্ম সমাজের কার্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারা এবং উহার কার্য পরিচালনের জন্য 
উহাকে নিজের প্রাতম্ঠিত তত্বোধনী সভার অধীন কাঁরয়া দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য বোধ 
হইবে না।” ৩ 

দবারকানাথ রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম আদর্শে অন:প্রাণত এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান 
প্ঠপোষক হলেও প্রচলিত 'হন্দধর্্ম যে ধর্মে তাঁর জন্ম তাকে কুসংস্কার বলে ত্যাগ করেন 
নি বা অন্যদের ধম্ম মতে আঘাত দেন নি। তান নিজে একেম্বরবাদে 'বশবাসী হলেও পাঁরবারে 
প্রচলিত পূজাদি কখনও তুলে দেন নি। তাঁর বাঁড়র জগঘ্ধাত্রী ও সরস্বতী প্রাতমা কাঁল- 
কাতায় বিশেষ প্রাসদ্ধ ছিল। নিজে যখন মুুর্তিপূজা ত্যাগ করলেন তখন নিজের অন্নাষ্ঠত 
প্রত্যেক কাজের জন্য অর্থাৎ পূজা, হোম, তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভীতির জন্য 'বাভল্ল বেতনভূক ব্রাহ্মণ 
প্রাতিনাধ নিষুন্ত করেন। শুনা যায়, তাঁর এইরূপ পুরোহতের সংখ্যা ছল আঠারো জন। এই 
সময়ে তিনি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতেন না. প্জাপার্বণে ঠাকুরদালানে উঠতেন না, সাধারণ দর্শকের 
ন্যায় উঠানে দ'ঁড়য়ে দেবদেবী দর্শন করে চলে যেতেন। 

তাঁর এই পূজাদ ত্যাগ এবং সাহেব-মেমেদের সাহত আনাগোনা, তাদের সঙ্গে এক 
টেবিলে খাওয়া ইত্যাঁদ কারণে দ্বারকানাথের জাতিগণ ভ্রম্টাচারের জন্য তাঁকে একঘরে করতে 
উদ্যত হন। পাথুরিয়াঘাটের হরকুমার, কানাইলাল ঠাকুর প্রভাতি তাঁহাকে পারত্যাগকরাই 'স্থির 
করেন। এ সমস্ত শুনিয়া দবারকানাথ তাঁর পোত্রক বাঁড়র সামনে বৈঠকখানা বাঁড় তৈয়ার 
করাইয়া সেইখানেই সাহেব সুবাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাঁদের আর বসতবাঁড়তে আনতেন 
না। এই বৈঠকখানা বাড়িতেই পরে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ জন্মেছেন_এই ছিল বিখ্যাত &নং 
দবারকানাথ ঠাকুরের গঁল। [সে রকম বাঁড় তখনকারকালে আর একটিও 'ছিল না। এ বাঁড়র 
কথা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক লেখায় বলেছেন। বাঁড়ব নক্সা, বা বাগানের প্ল্যান সব বলাত থেকে 
কারয়ে আনা । আমারও ছোটবেলায় সে বাঁড় দেখোছি। বার্ণশ করা ওক কাঠের তৈরী নাচঘরের 
দাম, সিশড় যাতে অন্ধকার না হয় সেইজন্য বহ্য সংখাক আতসা কচ লাগয়ে ছাদের আলো 
ঘুরিয়ে সড়র উপর ফেলা । তারপর সেই স্বগ্নপুরীর মত বাঁড় আমাদের চোখের সামনেই 
ভেঙ্গে ফেলে তৈরী হল বর্তমান রবীন্দ্র ভারতী। দ্বারকানাথের আরেকটি স্মৃতি লোপ পেল 
সেই সঙ্গে।] 

দবারকানাথের এই প্রগাঁতশলতায় গোড়ার দল যেমন বিরন্ত হল, অন্যরা তাকে যথেষ্ট 
প্রগাতশীল নয় বলে গালি দতেও ছাড়ল না। কলকাতা কু'রিয়ারে ১৮৩৯ সালের পূজার সময় 
'স্পেকটেটর' বা 'দর্শক' এই ছদ্মনামে একটি চিঠি বের হয়। তাতে তান লেখেন___ 

“বৎসরান্তে দদর্গাপৃজায় হিন্দুরা মেতে উঠেছে। ভগবং বিশ্বাস অবহেলা করে মানুষ- 

৩. সতীশ চক্রবর্তী দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পাঁরশিম্ট পৃঃ ৩৫৫ 
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গড়া শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে বড়ছোট সকলস্তরের লোকেরা অসার আনন্দে মেতেছে। এই 
পৃজা মনোহর কল্পনার উদ্রেককারী ও হীন্দয়গ্রাহ্য অর্থহীন আচারের সমান্ট। যারা হিন্দ্দের 
মতে স্বর্গ নরকের দরজা খোলার আঁধকারাঁ, সেই ব্রাহ্মণেরা এর খটনাটি ব্যবস্থায় ব্যস্ত। 
দেশীয়দের মধ্যে শাক্ষিতেরা যাঁদও অনেকাংশে ব্রাহ্মণদের মিথ্যা কথায় আস্থা হারিয়েছেন তব 
মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা এবং পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধতা করার মত মানাসক বল নাই। এ'রাও 
অন্যান্য অন্ধ দেশবাসীর মতই মূর্ত্পূজায় সহযোগতা করে আত্মবণ্ণনা ও কপটতার পাঁরচয় 
দেন। এ'রা এমনই প্রথার দাস যে পূর্বপুর্ষদের পথ থেকে বন্দুমান্র বিচ্যুত হতে ভয় পান। 
এমন কি এদেশবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী বাবু ভি, টির মনে এমন সাহস 
নাই যে, যে প্জাপ্রথা তিনি বেশ জানেন সত্যকার প্রেমময় ঈশ্বরের দয়া উদ্রেকের অনুপযুন্ত, 
সেই পৃজা রাহত করেন। তাঁর গৃহেও দরগা অন্যানা অজ্ঞান দেশবাসীঁদের গৃহের মতই সাড়ম্বরে 
পূজিত হন। যাঁরা শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তাঁদের পক্ষে এমন ব্যবহার সভাতার বিকাশের বাধা- 
স্বরূপ কুসংস্কারের মহাসৌধ ভাঙ্গার পরিবর্তে দঢ়তর করে। 

হিন্দুদের পৃূজাসমূহের মধ্যে দুর্গাপূজায় সমারোহ সমাঁধক, কারণ এই পূজা কাঁরলে 
স্বর্গলাভ হয় এরূপ শাস্তে উল্লেখ আছে। এই সময়ে এই সহরে অন্ততঃ বারো হাজার মূর্তি 
আনা হয় এবং উত্তেজনা এতটা বৃদ্ধি পায় যে সহরের দেশী অংশ প্রমোদ বলাসে দিনরাত ডুবে 
থাকে। দেশীয়দের দূর্গাপূজা করার সাধ এতই যে দুহাতনটি ব্রাহ্মণ বাঁড় বাঁড় এক পয়সা 
করে ভিক্ষা করেও এই পুজা করে থাকেন। 

অবস্থাপন্ন দেশীয়দের মধ্যে এই পর্ব জাঁকজমক ও বৈভব দেখাইবার সুযোগ দেয় এবং 
ত'রা এতই টাকা ব্যয় করেন যে তাঁদের অপবায় প্রাসদ্ধ লাভ করেছে । এই হৈ হল্লায় শোভা- 
বাজারের রাজাদের 'সংহ পরিবারের ও বাবু মাতিলাল শীলের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব পারি- 
বারে কোথাও কোথাও পূজার পনের দন আগে থেকে নাচ গান ও বহব্যয়ে দেশীবিদেশী খাওয়া- 

দাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এটা সভ্যই লক্ষণীয় তফাং যে যখন পূজারী মূর্তকে গঙ্গাজল আর 
বিজ্বপত্র নিবেদন করেন তখন সাহেব আতীঁথবর্গের জন্য আসে উইলসন সাহেবের মনোহর বিস্কুট 
আর হাইফের কোম্পানীর চপ।” 

তখনকার পৃজাপার্বণে সাহেবদের আনাগোনা সম্বন্ধে মিসেস বোয়াজও (৪) উল্লেখ 
করে 'লিখেছেন-আজকাল কলকাতার অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা দূগ্গাপূজার পার্বণটাকে বিলাতা 
থিয়েটারী ঢংএ সাজিয়েছেন-_গান, বাজনা, নাচ স্যাম্পেন ও অন্যানা 'বিলাতী পানীয় সহ বিরাট 
ভোজ আর সবশেষে বিলাতা কায়দায় বল নাচ। সাহেব মেমসাহেবেরা দরগা প্রতিমার সামনে 
অনুষ্ঠিত এইসব আসরে প্রায়ই উপস্থিত থাকেন। 

গোঁড়া একেম্বরবাদী এবং পাকা পৌত্তলিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলবার চেম্টা করায় 
দবারকানাথ উত্তরকালীয়দ্র কাছেও প্রশংসা পান নাই সমালোচনাই লাভ কারিযাছেন। তাঁর পার 
দেবেন্দ্রনাথ 'লাঁখয়াছেন--“আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু রাজা যে বহ্ধ- 
জ্কান প্রচার করিয়াছিলেন, তান কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কারিতে পারেন নাই। তানি 
প্রকৃত ভান্তর সহিত পূজা করতেন কিন্তু পা অপেক্ষাও রাজার প্রাত তাঁহার ভন্তি আধিক 

৪* ধর্মতলা ইউনিয়ন চ্যপেলের ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৮ সাল অবাঁধ চ্যাপলেন রেভারেন্ড টমাস- 

নোয়াজের স্ররী। র্ 
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হইয়াছল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তানি পূজায় বাঁসয়াছেন, এমন সময় রাজা তাঁহার 

সাঁহত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গাঁলতে প্রবেশ .কারিবামাত্র আমার তার নিকট 

সংবাদ যাইত যে তান আসিতেছেন। আমার তা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্য- 

না করতে আসিতেন।" কিন্তু দ্বারকানাথ রাজা রামমোহন রায়কে যাঁদ দেবতারও উপরে স্থান 

দিতেন তবে রাজার অপছন্দ জানয়াও যাহা নিজে ঠিক বাঁঝতেন তাহা কেমন করে করিতেন ? 

মজা এই যে এর উদাহরণাটিও দেবেন্দ্রনাথই দিয়াছেন। তিনি বাঁলয়াছেন “রাজা সমাজে কখনও 

ধুতচাদর পাঁরয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময় পোষাক পাঁরয়া যাইতেন। রাজার মনো- 

ভাব ছিল যে পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযস্তরুপে 
পোষাক পরিয়া যাওয়া উচত। রাজার সকল বন্ধূগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাই- 
তেন। আমার পিতা এ নিয়মের ব্যাতক্রমস্থল ছিলেন। তান সমাজে ধূতি চাদর পাঁরধান করিয়া 
গমন কাঁরতেন। রাজা ইহা পছন্দ কাঁরতেন না। কিন্তু আমার তা সব্বদাই এই উত্তর দিতেন 
যে, সমস্তাঁদন আঁপসের পোষাকে থাঁকয়া আবার পোষাক পাঁরধান কারবার কম্ট ও অসুবিধা 
ভোগ কারতে পার না। বিশেষতঃ পরমে*বরের উপসনা কারতে আসলে, অতি সামান্য পরি- 
চ্ছদেই আসা উচিত।" 

এ সম্বন্ধে দ্বারকানাথের প্রপৌন্র “আচার্য ক্ষিতিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি 

বলেন যে “সোরমোনিয়াল আনুষ্ঠানক পূজা ছাঁড়লেও পার্সোনাল ব্যন্তিগত পূজা যথা ইষ্ট 

মন্দ জপ ইত্যাঁদ দ্বারকানাথ কখনও ছাড়েন নাই। সেকালের কোন তথ্যজ্ঞ ব্যান্ত দবারকানাথ 
সম্মন্ধে বলেছেন যে তান “প্রোফাউণ্ডাঁল 'রালজাস" ছিলেন। শোনা যায় প্রথমবার বিলাতে 
যাইয়া তিনি থাকবার বাঁড়র একাঁট ঘরে গঞঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া নিয়ামত দ: ঘন্টা ধাঁরিয়া ইন্ট 
মন্ত জপ কাঁরতেন। বোধহয় রামমোহন রায় আসলে পূজা ছাঁড়য়া নয়, পৃজান্তে জপের সময় 
দ্বারকানাথ জপ ছাড়া উাঠিতেন কারণ জপ পরেও সম্পূর্ণ করা যায়। যেখানে এই জপ সমা- 
পনের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা থাকত সেখানে জপ ছেড়েও উাঁঠতেন না। িলাতে সাম্রাজ্ঞী ভিঠ্ো- 
রিয়ার অতি 'নকট আত্মীয়েরাও দবারকানাথের সঙ্গে দেখা কারতে আসিয়া অপেক্ষা কারতেন_ 
দবারকানাথ জপ শেষ না হইলে উঠিতেন না এরকম হইয়াছে ।" 

বিলাত থেকে ফিরে দ্বারকানাথ অনেক অন:রুদ্ধ হয়েও কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করেন নি। 
পারবার ও সমাজ কর্তৃক বাঙ্জত হবার ভয়ে এবং অংশতঃ বাঁজ্জত হয়েও তিনি নিজ বিশ্বাস 
সম্বন্ধে অটল ছিলেন। তবে পাঁরবারের অন্যদের যাতে এতে অস্মাবধা না হয় তাই সম্পূর্ণ 
স্বতন্লভাবে বৈঠকখানা বাড়িতে বাস কাঁরতেন। 

'দ্বতীয়বার বিলাত যাবার সময় কাঁলকাতায় গুজব রটে যে দ্বারকানাথ বলাতে গিয়া 
খৃষ্টান হয়েছেন। তখন কলিকাতার খৃষ্টান মহলে কি উত্তেজনা। তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন 
হয়ে দ'ড়ালো তিনি রোমান ক্যাথালিক হয়েছেন না প্রটেস্টান্ট। এই নিয়ে কাগজে কি লেখালোঁখি। 

গল্পটা কলিকাতায় প্রথম রটায় ১৪ই জুলাই ১৮৪৫-এর ইংলিশমান। এতে কায়রো থেকে 
লেখা টাইমূসের এক সংবাদদাতার চিঠির শেষাংশ উদ্দূত করে দেয় যে “শুনা যাচ্ছে যে 
দবারকানাথ ঠাকুর খষ্টান হইবেন।» তারপর নিজেরা টিপ্পনী কাটলেন যে “বম্বের সম্পাদক গল্পটা 
আবিশবাস করলেও আমরা এই ধর্মান্তর অসম্ভব মনে কাঁর না; বিশেষতঃ যখন তিনি পোপের রাজ্যের 
(হোলিসীর ) আওতায় আছেন। এই ধর্্মান্তর গ্রহণের প্রধান বাধাগুলি ত তান বহরপূর্বেই 
অতিক্রম করেছেন এবং তাঁকে একঘরে করে তাঁর দেশবাসণ এবিষয়ে সাহায্যই করেছেন। শরার 
ও মন উভয়ের পক্ষেই এই একটু নূতন উত্তেজনা উপকারী হতে পারে এবং পোপের আশীর্বাদ 
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এবং আন[সাঁঞক অনুতপ্ত পাপার জন্য রোমের আনন্দ বিশেষ দ্রষ্টব্য হইবে এবং ধর্মান্তারত 
ব্য্ত স্বয়ং লপ্ডনে যতটা "সম্মান পেয়োছলেন রোমে তার থেকে বেশীই পাবেন। 

এ ছাড়া দ্বারকানাথের ব্যবসায়ের দিকেও লাভের সম্ভবনা। প্রাচ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য 
বংসরে এখন বহদুলক্ষ টাকা পাঠানো হয় এবং দ্বারকানাথ পোপের ব্যাংকার হতে পারেন। তাঁকে 
খৃষ্টান করতে পারলে খষ্টধর্মের বিশেষ লাভ হবে, অবশ্য তানি খুষ্টধর্ম গ্রহণ করুন বানা 
করুন আমাদের ধারণা তাঁর বদান্যতার তারতম্য হবে না। টিপ্পনীতে আরও বলা হয়-__পোপের 

ধারণা যে দ্বারকানাথ রোমান ক্যাথালিক খচ্টান হইবেন কারণ তাহ'লে 'তাঁন পোপের ব্যাং- 
কার হতে পারবেন। আঁধকাংশ সময়েই আমরা এঁ ধরনের ধর্মান্তকরণে যাহা দোখিয়াছি তাহাতে 
প্রীত হয় যে ধম্মগ্রহণকারীর চেয়ে ধরম্মাল্তরকারীরাই বেশী লাভবান হয়। পোপ হয়ত 
এরকম বিখ্যাত লোককে ধর্ম-গ্রহণের পর খেতাবে ভূষিত করতে পারেন-_সম্প্রাত এদেশ থেকে এ 
ধর্ম জাত এক ব্যন্তিকে যেমন তিনি দিয়েছেন_তবে দিবার মত লাভজনক চাকুরী পোপের হাতে 
যা ছিল সব আগেই ভার্ত হয়ে গেছে বলে আমাদের সন্দেহ হয়--। আমরা আশা কার যে দ্বারকা- 
নাথ ধর্মান্তর গ্রহণ করেন ত' সংশোধিত খুক্টধর্মই গ্রহণ করবেন। 

এই দি কাগজের 'টস্পনীর উপরেই চটে গিয়ে "জনৈক খৃণ্টান" নাম দিয়ে এক ভদ্রলোক 
হরকরাতে চিঠি লিখলেন যে-_ 
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এর উত্তরে এ দিনের কাগজেই হরকরা সম্পাদক লিখলেন যে_ রোমান ক্যাথথলিকদের প্রাত 
কোন বদমংলবের ইঙ্গত করা বা অন্যান্য খষ্টানদের মত তাঁরাও দয়াধম্মের জন্য অকুন্ঠব্যয় 
করেন না এরকম কিছ; বলা উদ্দেশ্য নয়। তবে, আমাদের মতে দ্বারকানাথ খন্টান হলে অন্ততঃ 
পয়সার দিক থেকে যা পাবেন তার চেয়ে বেশী দেবেন সে বিষয়ে আশা করি পত্রলেখকেরও সন্দেহ 
নাই। সে দেওয়া যে সদদ্দেশে হবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। 'জনৈক খষ্টান' ও 
আমরা একমত যে রোমীয় চার্চ এরকম একজনকে দীক্ষিত করতে পারলে শলাঘান্বিত হবে, এবং 
সেইকারণেই আমরা আশা কাঁরাছ যে দ্বারকানাথ যাঁদ ধর্মান্তর গ্রহণ করেন ত' প্রটেস্টান্টই হবেন। 

এত জল্পনাকল্পনা, আলোচনা-তর্কের অবসান করে ২৩শে জুলাই দ্বারকানাথের এক 
হিন্দু বন্ধ হরকরাতে চিঠি পাঠালেন। তাতে লিখলেন যে-_দ্বারকানাথের মনোভাব খুব ভাল- 
ভাবে না জানলে তিনি এ চাঠ লিখতেন না। খ্জ্টধর্মের বিরুদ্ধে পক্ষপাত না থাকলেও, তাঁর 
বন্ধুরা যাতে ভ্রান্ত না হন, সেই জন্য খষ্টধর্মের সঙ্গে তাঁকে যুন্ত করে কোন খবর বের হলেই 
দবারকানাথ এদেশে থাকলে নিশ্চয়ই এই ভুল খবরের প্রাতবাদ করতেন। গতবার ইউরোপ যাবার 
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পথে তিনি ইটালী গিয়েছিলেন এবং পোপের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারের সম্মানও পেয়োছিলেন। 
পরে স্কাটল্যাণ্ডে সফরকালে তাঁকে থম্টান মনে করে একাঁটি মানপত্ে পান্রীরা কিছ, মন্তব্য করেন, 
কিন্তু সত্যকার অবস্থাটা বাঁঝয়ে বলতেই ( তাঁর কাছে ) আপত্তিজনক অংশটুকু বাদ দয়ে গিজ্জার 
পরিবর্তে ডগলাস্ হোটেলে দ্বারকানাথকে মানপন্রুটি দেওয়া হয়। এবার বিলাত যাবার পথে 
দবারকানাথ রোমে থামেন নাই বা পোপের দপ্তরের সঙ্গে কোন যোগাযোগও হয় নাই। এই গুজবের 
আরম্ভ কি ভাবে ত' ভেবে পাই না, তবে এটা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে রটনাটি সবৈর্বব 
মিথ্যা। দ্বারকানাথের বন্ধু হিসাবে একটি কথা আপনাদের জানাতে সাহস পাচ্ছি। 

এতে সম্পাদক টি”্পনী কাটলেন যে "আমাদের পত্রলেখকের খবর যে নির্ভুল তাহা নিঃসন্দেহ। 
দবারকানাথ খৃষ্টান হবেন এটা আমরাও বিশবাস করি নাই, বরং গুজবাটকে 'মধ্যা বলেই ধরে 
নিয়েছিলাম, তবে এটুকু আশা আমরা প্রকাশ করোছিলাম, এবং তাতে নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি নাই 
যে দ্বারকানাথ যাঁদ খৃষ্টান হন ত' প্রটেস্টান্টই হবেন।" 



সার মনিয়ার উইলিয়ামস 

গোৌরাঙাগো'পাল সেনগ,স্ত 

১৮১৯ খ্ষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর মানয়ার উইলিয়মস্ বোম্বাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার 
পিতা কর্নেল উহীলিয়মস্ বোম্বাই প্রোসডেন্সীর সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন। মনিয়ার উহীল- 
য়মসের বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর তখন তাঁহার পিতা পত্রীসহ ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন করেন। 
অজপাদন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতার তত্ত্বাবধানে প্রা্থামক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৩৭ খষ্টাব্দে 
[তিনি অক্সফোর্ড হইতে প্রবোশকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তান ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পা- 
নীর অধীনে রাইটার” পদের জন্য মনোনয়ন লাভ কাঁরয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শিক্ষা- 
নাঁবসদের জন্য স্থাপিত হেলবেরী কলেজে শিক্ষালাভের জন্য প্রবেশ করেন। এই স্থানে অধ্য- 
য়নের সময় সংস্কৃত ভাষার প্রাত বশেষভবে আকৃষ্ট হন। মনিয়ারের ভ্রাতা আলফ্রেড, ভারতবর্ষে 
ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈন্য বিভাগে নিষুস্ত ছিলেন। বেলচস্থানে এক যনদ্ধে আল- 
ফ্রেড মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মাঁনয়ার স্থির কারলেন যে শোকসন্তপ্ত 
জননীকে ইংল্যান্ডে একাকিন+ রাঁখয়া তাঁহার পক্ষে ভারতে গিয়া চাকুরী করা সম্ভব হইবে না। 
এইজন্য রাইটারশিপ শিক্ষানাবসী পারিত্যাগ্ করিয়া তিনি স্বদেশেই সংস্কৃত শিক্ষা ও তদবারা 
জীঁবকা অজর্নের সঙ্কল্প গ্রহণ কাঁরলেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালে তন্রস্থ প্রধান সংস্কৃতা- 
ধ্যাপক ( 7১০9৭61) 1১/012১$০01 0! 5210917-10) হোরেস হেমান উইলসনের সাঁহত মায়ার পারাঁচিত 

হইবার সৌভাগ্য লাভ কাঁরয়াছিলেন। উইলসনের চেষ্টায় অক্সফোর্ড িশ্বাবদ্যালয়ের সংস্কৃত 
ছাত্রবাস্ত (3০৭07. ১০175711 3০1)019151)11১) লাভ করিয়া মানয়ার এখানে সংস্কৃত অধ্যয়ন কারতে 

থাকেন। ১৮৪৪ খ্টাব্দে মানয়ার উইলিয়মস্ অক্সফোেরি বি-এ উপাঁধলাভ করেন। ভাগ্য- 
ক্রমে এই সময়ে ত'হার পুরাতন শিক্ষাক্ষেত্র হেলবেরী কলেজে সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভাত প্রাচ্য- 
ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি অধ্যাপক পদের সৃস্টি হয়। মনিয়ার উহীলয়ামস্ এই পদাঁট লাভ 
করেন। ১৮৫৮ খষ্টাব্দে ইম্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী এই কলেজটি বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৪৪ হইতে 
১৮৫৮ খম্টাব্দ পর্যন্ত এই চোদ্দ বংসরকাল মানয়ার উইলিয়মস্ এই কলেজে সংস্কৃত ও অন্যান্য 
প্রা্যভাষার অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনার অবসরকালে মনিয়ার উইলিয়মস অত্যন্ত 
পারশ্রম সহকারে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া এই ভাষায় সাবশেষ ব্যংপাত্ত লাভ করেন। ১৮৪৬ 
খুষ্টাব্দে ছাত্রদের স্মাবধার জন্য তান একটি সহজ বোধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন (১) 
এই ব্যাকরণটি যে সাঁবশেষ আদৃত হইয়াছল পুনঃ পুনঃ সংস্করণ প্রকাশই তাহার প্রমাণ। 
হেলবেরণ কলেজে অধ্যাপনাকালেই 'তাঁন কালিদাস প্রণীত বিক্মোবশীঁ (২) ও আভজ্ঞান শকু- 
*তলম্ নাটক দুইটি অনুবাদসহ সম্পাদন কাঁরয়া প্রকাশ করেন। মাঁনয়ার উইলিয়মসের 
শকুম্তলার অনুবাদ এতই উৎকৃম্ট হইয়াছিল যে এই পুস্তকাঁট সার জন লাবক কর্তৃক সঙ্কলিত 
পৃথিবীর একশতটি শ্রেম্ঠ পুস্তক তালিকায় স্থান পায় (৩)। উত্তরকালে ১৮৭৯ খল্টাব্দে 
মনিয়ার উইলিয়মস্ মহাভারতের নলোপাখ্যান অংশটি ও মূল, ইংরাজী অনুবাদ, সংস্কৃত শব্দার্থ 
সহ প্রকাশ করেন (8) 

হেলবেরী কলেজে অধ্যাপনাকালেই মনিয়ার উইিয়মস্ জুলিয়া কেথফুল- নাম্নী এক 
রমণীর পাঁগ্রহণ করেন। তাঁহাদের দাম্পতাজশীবন সুখময় হয়। 
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হেলবেরীতে অধ্যাপনাকালে মিয়ার উইলিয়মস্ একাট সুবৃহং ইংরাজী সংস্কৃত আভি- 
ধান সঙ্ফলন আরম্ভ করেন। ১৮৫১ খণ্টার্দে বৃহদাকার সার্্ঘ অষ্টশত পঙ্ঠার এই আঁভধানাট 
লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। সম্প্রাত এই পুস্তকটি ভারতবর্ষ হইতে পুনম্দীদ্ূত হইয়াছে (৫)। 

ইহার পর মনিয়ার উইলিয়মস একটি সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান রচনার কাজে হাত 
দেন। 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হেলবেরী কলেজের বিলুশ্তি ঘটার পর মাঁনয়ার উইলিয়মস্ কিছ-কাল 
চেল্টেন হাম কলেজে অধ্যাপনা করেন। 

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক হোরেস হেমান উইলসনের মত্যু 

হইলে মনিয়ার উইলিয়মস এই পদের জন্য প্রার্থা হন। ইতিমধ্যে তান ইউরোপের একজন 
প্রমূখ সংস্কৃতবিদরূপে খ্যাতিলাভ করেন। এই পদের জন্য তাঁহার প্রীতদ্বন্দবী প্রার্থী ছিলেন 
সবিখ্যাত পাণ্ডত ম্যাক্সমূল্লার। নির্বাচক মন্ডলীর ভোটে উচ্চ বেতনযুস্ত এই পরম আকাঙ্খত 
পদাট মনিয়ার উইলিয়মসই লাভ করেন। এই পদলাভ করিয়া মনিয়ার উইলিয়মস্ সংস্কৃত 
ইংরাজী অভিধান রচনার কাজে পাঁরপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকালের অরান্ত 
পারশ্রমের ফল স্বরূপ ১৮৭২ খচ্টাব্দে এই আঁভধানাঁট অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ 
খঙ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মসের মৃত্যুর পরে এই অভিধানের পাঁরবার্ধত ও পারমা্জত দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি এই আভিধানের শেষ পৃচ্ঠার প্রুফশনটঢাটও সংশোধন করিয়া 
যান। ১৯৫১ খণ্টাব্দে বৃহদাকারের ১৩৩৩ পৃজ্ঠাসমান্ঘত এই অভিধানটির নৃতন সংস্করণ 
অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (৬)। 

সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে উপয্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রয়োজনীয়তা মণিয়ার 
উইলিয়মস্ সম্যগ্ রূপে উপলাব্ধ করিয়াছিলেন। এই জনাই সংস্কৃত-ইংরাজী ও ইংরাজী 
সংস্কৃত আঁভধান রচনায় তিনি তাঁহার জীবনের আঁধকাংশ সময় ব্যায়ত করিয়াছিলেন। বক্তৃতঃ 
এই দুইটি অতি উপাদেয় অভিধান মনিয়ার উইলিয়মসের জীবনের প্রধান কীর্তি ব'লয়া পাঁর- 
গণিত হইয়া থাকে এই দুইটি অপরিহার্য আভধান রচয়িতা রূপে "তানি প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে চির- 
স্মরণীয় হইয়া আছেন ও থাকিবেন। ১৮৪৬ খষ্টাব্দে িক্ষার্থদের সুবিধার জন্য মিয়ার 
উইলিয়মস্ একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াহে। ইহার পর বোডেন 
অধ্যাপক থাকা কালেও তিনি এই জাতীয় আরও দুইটি পুস্তক রচনা করেন ৫,৮)। 

বোডেন অধ্যাপক পদে আসান থাকাকালে মনিয়ার উইলিয়মস অক্সফোর্ডে "ইণ্ডিয়ান 
ইনম্টিটিউট” নামে একটি প্রাতষ্ঠান স্থাপনার সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্প কার্যে পারণত করিতে 
হইলে ভারতবাসির সহযোগিতা লাভ প্রয়োজন ইহা মনে করিয়া তান ১৮৭৫ খচ্টাব্দে ভারতে 
আগমন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি বোম্বাই, পুনা, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী, লক্ষ্য, 
আগ্রা, লাহোর প্রীতি স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সব স্থানের দর্শনীয় বস্তৃগ্যীল দেখিয়াই 'তানি 
ক্ষান্ত হন নাই, ভারতাঁয় পশ্ডিতদের সাঁহত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তিন ভারতাঁয় সভ্যতা 
সম্বন্ধে নিজের অধ্য়নলব্ধ জ্ঞানকে পরিপূন্ট করেন। ইহার মধোই তিনি ভারতের উচ্চপদস্থ 
রাজকমচারী ও গণামান্য ভারতাঁয়দের নিকট প্রস্তাবিত ইন্ডিয়ান ইনম্টিউটের উদ্দেশ্য বর্ণনা 
করিয়া তাঁহাদের সাহায্যের প্রাতশ্রযাত লাভ করেন। ১৮৭৬ খষ্টাব্দের প্রথম 'দিকে তান ইংলাণ্ডে 
ফিরিয়া যান, আবার এই বংসরেরই শেষের দিকে ভারতে আসিয়া তিনি বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারত 
পরিদর্শন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস ভারতের রাজপ্রাতানীধ লর্ড রিপনের 
অতিথির্পে পুনরায় ভারতে আসেন। তিনবার ভারতন্রমণের ফলে তিনি ইন্ডিয়ান ইনগ্টিটিউট- 
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স্থাপনের জন্য ভারত হইতে যথেন্ট অর্থ সংগ্রহ কারতে সমর্থ হন। ১৮৮৩ তদানীন্তন প্রিন্স 
অফ ওয়েলস কর্তৃক ইন্ডিয়ান ইনাম্টটিউট ভবনের ভান্ত স্থাঁপত হয়। ১৮৮৪ থ্ড্টাব্দে 

এই ভবন নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯৬ খ্টাব্দে উহা সম্পন্ন হইলে তদানীন্তন ভারত 

সঁচব (সেক্রেটারী অফ: স্টেট ফর ইন্ডিয়া ) লর্ড হ্যামিলটন বহু বাশষ্ট ইংরাজ ও ভারতীয়দের 

উপাস্থাঁততে আনম্ঠানকভাবে ইহার উদ্বোধন করেন। এই ইনস্টিটিউট প্রাতষ্ঠায় মনিয়ার উই- 
লয়মস্ অতুলনায় কর্মদক্ষতা, অধ্যবসায় ও সংগঠন কুশলতার পরিচয় দেন। নিজের সংগৃহীত 
ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত তিন সহত্ত্র মূল্যবান পৃস্তক ও পথ তান এই প্রাতিষ্ঠানে দান করেন। 

আজশবন তান এই প্রাতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও 
ভারতের সংস্কৃতিকে মনিয়ার উইলিয়মস কতখানি ভালবাসতেন ইশ্ডিয়ান ইনাঁম্টটিউট্ প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপার হইতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম কারতে পারা যায়। ১৮৭৫ খজ্টাব্দে ভারত যাত্রার অব্যবাহত 
পূর্বে তাহার ইশ্ডিয়ান উইস্ডম নামে একাট পুস্তক প্রকাশিত হয় (৯)। এই পুস্তকে বেদ, 
ষড়-দর্শন, সত্র, বেদাঙ্গ, রামায়ণ, মহাভারত ও পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলো- 

চনা সঙ্কলিত করিয়া প্রাচীন হিন্দুর অধ্যাত্ম জ্ঞান কতদূর উন্নত ছিল তাহা বিচার করা হয়। 
রামায়ণ মহাভারতের সাঁহত হোমরের ইলিয়ড. ওঁড়াসর আলোচনা করিয়া এই পস্তকে মাঁণিয়ার 
উইলিয়মস লেখেন যে রামায়ণ মহাভারতে যে গভীর ধর্মবোধের পাঁরচয় আছে হোমরের কাব্যে 
তাহা নাই। রামায়ণ মহাভারতের চরিব্রগুলির মধ্যে যে উচ্চ নীতিবোধ, চাঁরান্রক পাঁবন্রতা ও 
স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায় হোমরের চরিব্রগুলিতে তাহা দুর্লভ। 

১৮৭৭ খষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একাঁট পুস্তক রচনা করেন। এই 
পুস্তকে হিন্দু ধর্মের এীতহাসিক বিবতনন প্রামাণ্য তথ্যাঁদ সহ পর্যালোচনান্তে তান এই মত 
প্রকাশ করেন যে-বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম সকল ধর্মেরই মূলতত্বকে অঙ্কে স্থান 
দিয়াছে- যাহাতে যে কোন মানাঁসক প্রবণতা সম্পন্ন ব্যান্তই ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে পারে। 
হিন্দ্ধর্ম সকলমত সাঁহষ্ণু, সকলের উপযোগী এবং সকলকেই বক্ষে স্থান দিতে পারে। 

উপর্যপরি দুইবার ভারতভ্রমণের আঁভজ্ঞতা লইয়া মিয়ার উইলিয়মস ১৮৭৮ খষ্টাব্দে 
10060) 101019 210 11019175 নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (১১)। ইহার পর ১৮৮৩ 

খস্টাব্দে তাঁহার শরালাজয়াস্ থট এ্যান্ড লাইফ. ইনং ইন্ডিয়া নামে একটি পুস্তক 
প্রকাশিত হয় (১২)। এই পুস্তকে আজীবন ভারতীয় শাস্ল ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও নিজের 
ব্যন্তগত উপা্থাঁত দ্বারা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া মায়ার উইলিয়মস বোদিক ধর্ম ও 
পরবর্তীকালে প্রচলিত শৈব, বৈষব, শান্তধর্ম প্রভীতির বিশদ আলোচনা করেন। 

১৮৮৯ খম্টাব্দে মাণিয়ার উইলিয়মস রচিত 70001719) ( বৌদ্ধধর্ম) নামে একটি পুস্তক 
প্রকাশিত হয় (১১) এই পুস্তকে বৃদ্ধের জীবনী ও বোধিলাভের কর্ঁহনী বিস্তাঁরতভাবে 
আলোচনা করিয়া তনি লেখেন যে বিশ্ব মৈন্রীভাবনা প্রচারের দ্বারাই গৌতম বদ্ধ ও তাঁহার 
ধর্ম বিপুল জনাপ্রয়তা অন করিয়াছিল। ূ 

ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৮৮৭ খণ্টাব্দে মণিয়ার উইলিয়মস বোডেন অধ্যাপকের পদ হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। হীতিপূর্কে ১৮৮৬ খজ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট হইতে তিনি নাইট উপাধি 
লাভ করেন। ১৮৮৭ খহ্টাব্দে ত'হাকে' কে, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিদ্যাবত্তার 
জন্য তিনি অক্সফোর্ড (0.০), টু বিজ্গেন 0৮89.) ও কলিকাতা (1.4) বিশ্ববিদ্যা- 
লয় হইতে সম্মানসূচক ডই্ররেট উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। 

' অবসর গ্ুহণের পর মিয়ার উইলিয়মস গ্রীত্মকালে আইল অফ ওয়াইটে 'নিজভবনে 
৩ 
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বাস কারতেন, শীতকালটুকু দক্ষিণ ফ্রান্সে কাটাইতেন। ১৮৮৮ খষ্টাব্দে মাণিয়ার উইলিয়মস 
দম্পতি মহা আনন্দে তাঁহাদের বিবাহের পণ্ঠাশং বার্ধকী উৎসব পালন করেন। বহ; পারশ্রমে 
09010 এর [10197 [175016 স্থাপনের কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে, সংস্কৃত ইংরাজী আভধানের 

পাঁরবার্্ধিত সংস্করণের মুদ্রণ ও সমাপ্ত প্রায়, অভিধানের প্রুফের শেষ পাতাটির সংশোধন কাজ- 
টিও মণিয়ার উহীলয়মস্ নিজেই সমাপ্ত কারলেন। সমগ্র জীবনের পরম ঈঈীপ্দত এই দুইটি কাজ 
সম্পন্ন করিয়া ১৮৮৯ থৃষ্টাব্দের ১১ই এ্রীপ্রল প্রভাতে দক্ষিণ ফ্রান্সের কানে (17769) নামক 
স্থানে মণিয়ার উইলিয়মস্ অপ্রত্যাশিত রূপে পরলোক গমন করেন। 
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সংচ্কতি সংবাদ 

মোনালপা আর তার হাঁস 

দাঁভষির মোনালিসা ল্যুভরের সম্পদ দাঁভিি মোনালিসা ছাবতে এমন এক হাঁস ফ:টিয়েছেন যে 
সেটা কি হাঁসি তা বার করতেই রাঁসকজনের মাথাব্যথার অন্ত নেই। সেটা মনচাঁক হাঁসি কিংবা 
আদৌ সেটা হাঁসির পর্যায়ে পড়ে কিনা, কিংবা এ হাঁস সে হাঁস নয়__ইত্যাঁদ মন্তব্যে দাঁভাঁ্ির 
মোনালিসা দর্শকদের উৎকণ্ঠা বাঁড়য়ে দেয়। আসল ছাব তো দোখ নি, দেখোঁছ চিন্রলিপি, তা 
দেখে হাঁস নিয়ে মাতামাতির কোন অর্থ খুজে পাইীন। মোনালসার মুখ টিপে মুচাক হাসির 
মুখাকৃতি আমার মনে দাগ কেটেছে নিঃসন্দেহে তার জন্যে হাঁস দায় কিনা তা 'বিচার্য। যাহোক 

এ হাসির কথা নয়_এই হাঁসর উৎস কিংবা উৎসমুখী সবই হাঁসি বন্ধ করে কারণ নির্ণয়ে চোখে 
জল আনায়। বর্তমানে ইতালীয় সরকার এই হাসির অন্তরালে অন্তরালবার্তনীটকে তা 
আবিস্কার করতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এতে আরও 
আমাদের উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। একেতো হাঁস কিংবা হাঁস নয় এই আলোচনাতে ছবিটির আসল 
বন্তব্য মাঠে মারা গেছে_হাঁসর উৎস সন্ধানের মারামারতে হাসাট কে হেসোছলেন সেই 
ইতিহাস ধামাচাপা পড়েছে। তার উপরে গন্ডের ওপর পন্ডের মত হাঁসাঁটতো আছেই। যাক 
আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম-হাঁস আর হাঁসর আঁধকারণী উভয়ই যেন আবার 
অদৃশ্য তলোয়ার দ্বন্দ্ব না ঘটায়। আসলে ছবিটির বিন্যাস এবং পশ্চাদপট এই দুটি দাভ্ির 
অসাধারণ তুলির পারবেশনে চমৎকার-হায় ঈশ্বর মোনালিসার উজ্জল চোখদহাট 'হাসির' তর্কে 
কোথায় ভেসে গেছে । তার সুঠাম দেহ, সুন্দর প্রকৃতি পারবেশে এমন মাধুরী এনেছে যে শুধু 
মান হাঁস নিয়ে এতো হাসাহাসি সাঁত্যই ভালো লাগে না। 

গাঁথক্ ইন্টার ন্যাশানল 
'ভিয়েনায় গাঁথক, ইন্টার ন্যাশানালের এই প্রদর্শনী রাঁসকজনের বহ্ খোরাক জুটিয়েছে। গাঁথক, 
শিজ্পকলা ইয়োরোপের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পৃজ্ঠা। অনেকে এই খোঁচা খোঁচা আকাশ ছোঁয়া 
স্থাপত্য দেখে চোখে খোঁচা খান। অনেকেতো পাঁচজনের কথা প্রাতিধনি করে গাঁথক্ শিজ্প- 
কলার আদাযশ্রাদ্ধ করে তোলেন। কিন্তু সর্বদা এটা ভুলে যান যে গাঁথক শিল্প খঙ্ট ধর্মের 
ইতিহাস নির্মাণে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলো । শহধূমান্র ভূমিকা নিয়েই ক্ষান্ত হয়ান_ সৈখানে 
ধর্মের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয়ও বহন করছে। তবে এ কথাও ঠিক যে আতরিন্ত অনুশাসনের 
জবালায় গাঁথক্ শেষ পর্য্ত অনেক ক্ষেত্রে নিজঁব বস্তুপিশ্ডে পারণত হয়েছে, তবে গাঁথক্ শিল্প- 
মালায় নিপুণ স্থপাঁতি এবং ভাস্করের ছে'য়ায় মহান শিল্পবৈশিষ্ট্যের প্রচুর সংযোজন আছে। 
যাঁদও রাজন্যবর্গের আদর্শে গাঁথক শিল্প বেড়ে উঠেছে তবুও শুধুমাত্র অলংকরণ কিংবা 
ধর্মাদর্শে নিরস শিজ্পকাজ বাদ 'দিলে গাঁথক্-শিল্প পরবতঁকালের বহ শিল্পান্দোলনকে প্রভাবিত 
করেছে। রোমান 'শল্পচাতুর্য আর খল্টীয় মতবাদের আওতায় গাঁথক ইয়োরোপায় 'শিজ্পমালা 
বৈশিন্ট্যে উজ্জব্ল। স্থাপত্যে ঈশবর-অনূভূতির অনুকম্পন গাঁথক শিল্পমালা ছাড়া এত প্রতাক্ষ 
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কোন কাজে অনুভূত হয়নি। নীল আকাশ ছোঁয়া মানুষের মানসিক মৃত্তির আকাঙ্খা গম্ভীর মধুর 
ভাবাবেশে চমংকার। অসংখ্য গাছের শ্রেণী, বহদূরবিস্তৃত পথের ধারে, তাদের বাহুবেন্টনে 
উধর্তলোক অণ্বেষী-প্রকাতি মান্দরের মতই গাঁথক স্থাপত্যের আভ্যন্তরীণ গঠন মানদুষকে ঈশ্বর 

অনুভুতির কথা স্মরণ করায়। 

ঈজিপ্টে আব্যাসম্বেল মান্দর দমস্যা 
আসোয়ানে রাশিয়ানদের সঞ্গে চান্তবদ্ধ হয়ে নাসের সরকার পৃথিবাঁর বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগ 
হয়েছেন। আসোয়ান বাঁধ নীলনদকে বেধে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালণ করবার প্রতিশ্রটাত এনেছে। 
এই নীল নদের তটভূঁমিকে কেন্দ্র করে আর এক অতাঁত এীঁতহ্যের মন্দির গড়ে উঠোঁছল। খৃচ্ট- 
জন্মের দেড় হাজার বছর আগে রাজা দ্বিতীয় রামেশিস্ আর তাঁর রাণী নেফ্রেটিসের এক বিরাট 
স্মৃতি-মান্দর এই আসোয়ানে তৈরী হয়েছিল তখন নির্মেতা ছিলেন ফ্যারাও_আজকের সেই 
সমাঁধ-মান্দিরকে বিলুপ্ত করে সেখানে 'নার্মত হচ্ছে বাঁধ-নির্মেতা শ্রেণীবদ্ধ অগাঁণত মানুষের 
রাষ্ট্র। সৌঁদনের মান্দরি আজকের দিনে নিদর্শন মাত্া। আজকের মান্দর ইডাম্ট্ি আর বাঁধ। 
কালের ধাক্কায় চিন্তা মানুষের বদলিয়েছে। গতযুগে যা ছিল অবশ্য আজকে তাকে স্থান দেওয়া 
হয় ইতিহাস তৈরীর অনূপান হিসাবে । তবুও আসোয়ানে দ্বিতীয় রামোঁশসের সমাধি মাঁন্দর 
পরাতাত্তবিক দিক থেকে এবং জাতীয় এীতিহ্যের বহনকারা 'হসাবে সযক্কে রক্ষা করা উঁচিত-যাঁদও 
এ তর্ক তোলা হয় যে, শিবলিঙ্গ নোড়ার কাজে ব্যবহার না করলে তার জাত যাবে_তখন অবশাই 
কিছু বলার নেই। সেই হিসাবে ওই পর্বত স্তূপ গেল কি এলো তাতে কোন মাথা ব্যাথা 
হওয়ার কথা নয়--কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটা তাঁলিয়ে দেখলে সত্যিই ভাববার বিষয়। 'দ্বতীয় 
রামেসিসের সমাধি মন্দিরটা শুধুমাত্র তো পাহাড় কিংবা পাথরের স্তুপ নয়। ওটা একটা বিশেষ 
সমাজে লালিত মানুষের চিন্তা করবার পদ্ধতি, সে পদ্ধাত আজকের যুগে অবজ্ঞাত হতে পারে, 
কিন্তু আজকের পাঁরণাততে সেই যুগের ওই চিন্তা স্ফুরণ অবশ্যই স্বাঁকার্য। শুধমান্ত 
ইতিহাসের দিক থেকে না দেখে কার্যকরাভাবে দেখলে স্থাপতারাঁতির দারুণ বিস্ময় এই সমাধি 
মন্দির। মান্দিরটির কারুকার্য বিশ্লেষণে নন্দন তত্বের কথা ছেড়ে দিলেও স্থাপত্যরীতির যে 
অনিবার্য উন্নতি ঈজিণ্টে ঘটেছিল যা দেখে পরবতাঁকালের বহন্জাত যে অনুপ্রাণিত হয়োছল এই 
সত্য অস্বাঁকার করবার উপায় নেই। সেই হিসাবে এই মান্দির জাতাঁয় সম্পদ। _আশা করছি 
যে বিদগ্ধ মনের বহু অনুরোধে বোধহয় 'আব; সিম্বেল' ব'চতে পারে ও নয়তো দুই-এক বছরের 
মধ্যেই নীলের নীল জলে তার সলিল সমাধি প্রত্যাসন্ন। অনেকে যান্ত খোঁজেন নীল রন্তবাহণ- 
দের অত্যাচারের "সম্বল' ধংস করবার মধ্যে। উপাসনার যে পদ্ধাত আমরা বহূযুগ আগে ফেলে 
এসেছি-শধূমান একজন রাজা কিংবা রাণাঁর খেয়াল চাঁরতার্থের উপকরণ হিসাবে তাকে 
বর্তমানের অগাঁণত মানুষের চাহিদার কাছে অবল[প্তিই একমান্র পন্থা। এই য্ক্তিতে বহ: প্রাচীন 
সমস্ত কিছ; নিদর্শন টুকরো টুকরো করে ফেল্লে মানুষের শস্য ক্ষেত কিংবা বসবাসের বহ; লমস্যা 
মিটে যেতে পারে- শুধু আবু 'সিচ্বেলের প্রাত এই দয়াটুকু কেন। ইতিহাসের আনিবার্ধতা রোধ- 
করা মানুষের সাধ্যাতীত। তার মলাট পালটিয়ে অন্য কোন রঙ্গে আঁকলেও ইতিহাস মরে যায় 

না। সেই সমস্ত বিচারকরে জাতীয় ইতিহাসের অনুপান হিসাবে নয়-_মানুষের চিন্তার প্রাত 
সহানুভতিশাল হয়ে 'আব 'সিদ্বেল' যাতে না সলিল সমাধিতে লুপ্ত হয় তার দিকে দছ্টি দেওয়া 
অবশ্য কর্তব্য। 
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বিগত দিনের কথা নিয়ে আলোচনার অর্থ এই নয় যে সেই বিগত যুগের মতই "চিন্তায় জাঁবন 
কাটাতে হবে। কিন্তু বিগত যুগের মানুষের কত না চিন্তায় আজকের চিন্তা প্রাতিষ্ঠিত। সেই 
[বাভন্ন সময়ের বিভিন্ন সমাজের কত কথা ছড়িয়ে আছে অগণিত মূর্তিতে স্থাপত্যে আর হস্ত- 
নার্মত পান্রে। গ্রীক সময় মানুষের ইতিহাসে এক রোমান্টিক অধ্যায়। শোর্ধ, যুদ্ধ অলস সময় 
বিনোদনের অসংখ্য উপকরণের মধ্যে আযারিসটোক্লাঁটক্ দর্শন গ্রীক যুগের প্রাতভূ। গ্রীক 
দর্শনের ছায়ায় রোমান চিন্তা এবং মধ্যযূগের দাশীনক চিন্তা অনেকাংশে বেড়ে উঠেছে। এই 
জীবনাদর্শে তখনকার মানুষ কি ভাবত, দেব-দেবী সম্পর্কে কি ধরণের মতবাদ পোষণ করত, সেই 
অনুচিন্তার কত ছাপ আছে গ্রীক পটারীজের মধ্যে। খজ্টজন্মের ছয় শত বছর আগে মানুষের 
জীবন সম্বন্ধে কথা গ্রীক শিল্পীদের হস্তানার্মত পাত্রে সংবদ্ধ আছে। অগাঁণত ছাবর মধ্যে 
মানুষ, দেব-দেবীর জীবনযাত্রা প্রণালীই প্রধান_নারী কিংবা শিশুর ছবি আছে। কালো আর 
লাল এই দুই রঙ্গেই সব কিছু আঁকা । এই দাট রঙ্গ ছাড়া সাদার বাবহারও আছে-তবে খুব 
কম। বিশেষ সময়ে যে জিওমোট্রক 'বাঁভন্ন 'চন্তা মান্ষের মাথায় এসেছে তারও কথা স্পম্ট- 
ভাবেই ধরা যায়। পাসপোষ্টিভ্ নিয়ে নানাভাবে ছবি আঁকার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। ঘোড়ার যুদ্ধমান 
ছবি গ্রণীক চিন্রকলায় প্রধানভাবে দেখা দিয়েছে। তবে যুদ্ধমান ঘোড়ার মধ্যে বীররসের প্রাধান্যই 
বেশী। তখনকার সমাজের বীরদের নানাভাবে আঁকা হতো-যুদ্ধমান ঘোড়াও সেই জাতীয় 
চিন্তার ছায়ায় বেড়ে উঠেছে। তবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কিংবা তাদের ভালোলাগা 
মন্দলাগাকে শিল্পীরা সযত্বে পরিহার করেছেন। মানুষের জাবনযান্রার ছাপ আছে তবে তারা 
সেই সমস্ত মানুষ য'রা উচ্চতর সমাজের আঁধবাসণ এবং অনেকাংশে দেবতার অংশভোগী। বংশ 
এবং রাজনৈতিক পদভূমি ওই সমাজের অংশভোগনদেরই প্রধান পরিচয় ছিল আর সেই ছাড়পন্লে 
তাঁরাই একমান্র সমস্ত কিছুর আধকারী -এ কথা কত না ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের 
সাজ-পোষাক, আচার, আচরণ. পদ্ধাতই শিল্পীদের প্রধান উপজ্গীব্য। 

নিখিল [বিশ্বাস 
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সাহিত্য সংবাদ 

পুরাকালের যে সকল মহাকাব্য কালের করাল স্পর্শ এাঁড়য়ে আজও মানবমনে অমৃতের দুল ভ 
স্বাদ বিতরণ করছে তাদের এশ্বর্য্য নিয়ে বহূতর আলোচনা হয়েছে এবং লক্ষ্য করা গেছে যে 
বিগত যুগের অধিকাংশ মহাকাব্যের মূল সর প্রায় সমপর্যযায়ের কাহিনীর উপর অন্;রাঁণত, সে 
কাহিনী কীরত্বের অথবা যুদ্ধের, যার উৎস ছল ব্যান্তগত জাঁঘাংসা অগ্রবা ধর্মের ব্যভিচার এবং 
প্রোহিতকৃলের নিপুণ ষড়যন্তর। কিন্তু বিবর্তনবাদের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গত শতাব্দীতে 

মহাকাব্যের উপজাঁব্য বিষয়বস্তুর চয়নভঙ্গীতে পাঁরবর্তন ঘটল এক মনীষার স্বর্ণ লেখনীর স্পর্শে । 

তাঁর সৃষ্টির এশবর্ধ সম্পূর্ণ ভিন্নধম, সংগ্রামের কথা এই মহাকাব্যে আছে বটে কিন্তু তার রূপ 
অন্য, সে যুদ্ধ জীবনের । ভাঙ্গাচোরা সমাজের অনাচার, হভাশায় ক্ষুব্ধ এবং নিপীড়ত মানষের 
দীর্ঘমবাসের অপূর্ব স্বর্ণময় আলেখ্য। যে মহাকাব্যের বিচিন্রধান সঙ্গীত সর্বদেশের সমাজ- 
ব্যবস্থার অনাচারের মূলে কুঠারাঘাত করেছে এবং হতাশজীবনে আশার সুর সণ্চারিত করেছে 
তার শতবর্ষপৃর্ত হল বর্তমান বংসরে। ১৮৬২ সালের এীপ্রলমাসের [তন তারিখের শুভ- 
মৃহর্তে আমাদের কালের মহাকাব্য “ল্যে মিজেরাবলস” আত্মপ্রকাশ করোছল। 

ভিন্তর উগোর ইচ্ছানূযায়ী ল্যে মজেরাবলস. একাধিক সহরে একইদদিনে প্রকাশিত হয়। 
যাঁদও প্যারি সহর প্রধান প্রকাশস্থল ছিল তথাপি ব্ুসেলস., লন্ডন. মাদ্রদ, রটারড্যাম, বৃদা-পেস্ত ; 
ওয়ারশ এবং রিও ডি জেনিরো প্রভাতি সহরের পাঠক সমাজ মূল প্রকাশনার দিনে সেই শ্রেঠ 
সাহিত্যকর্মের রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ করোছিলেন। মান্র চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে প্রথম প্যার 
সংস্করণের সবক কাপ 'বিক্লীত হয়, এই সংস্করণে মোট সাত হাজার কাপ মুদ্রণ করা হয়েছিল। 

জাঁ ভালজাঁর জীবনসংগ্রামের অশ্রুসজল কাহনী আজ কোনও সভ্যদেশে অপাঁঠিত নেই 
বলেই মনে হয়। জণ" ভালজাঁ চরব্র সৃষ্টির মূলে আছে উগোর ইতিহাসের প্রাতি একান্ত আভি- 
নিষ্টতা। নেপোলিয়'র জয়যাত্রার ইতিহাস রচায়তা জেমস মরগান একস্থলে উল্লেখ করেছেন যে 
নেপোলিয়' যখন বাসসে-আগ্লস: প্রদেশের অন্যতম সহর ব্রিয়োতে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য মনাস্থির 
করেন তখন ভিন্যে পল্লীর বিশপ সম্রাটকে সাদর অভার্থনা জ্ঞাপন করেন। উত্ত বিশপের ঘরে 
রান্রিকালে এক তস্কর প্রবেশ করে ও ধরা পড়ে কিন্তু বিশপ তাকে ক্ষমা করেন এবং সম্রাটকে 
অনুরোধ করেন যে তাঁর সৈন্দলে যেন তস্করটিকে গ্রহণ করা হয়, নেপোলিয়' বিশপের অনু- 
রোধ রক্ষা করেন। তস্করাট মিশরে প্রোরত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়। মরগান দ্ূঢ় মত 
প্রকাশ করেছেন যে উগো এ নগণ্য তস্করটিকে কেন্দ্র করেই তাঁর জাঁ ভালজাঁ চাঁরন্র সূষ্টি করে- 
ছেন। এক্ষেত্রেও পুরোহিতের প্রভাব আছে কিল্তু এ প্দরোহতের চারত্র ভিন্নধর্মী, এ পুরোহিত 
মানুষের হিতসাধনেই ব্যস্ত 

লো মিজেরাবলস্ প্রকাশিত হওয়ার এক বংসর পূর্বে পল ফোশারকে এক পত্রে উো 
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তংকালীন ইয়োরোপের সামন্ততাল্নিক সমাজব্যবস্থায় যে গলদ ছিল তার উপর কষা- 
ঘাত করার চেষ্টায় যে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়োছল তার বিশ্বজনীন আবেদন আছে বা সেই কাব্য 
চিরায়ত সংসাহিত্যের পুরোধা হয়ে মানবমনে শিক্ষা এবং আনন্দ বিতরণ করবে, প.স্তকাঁটির 
আত্মপ্রকাশের দিনেই তাবং বিদগ্ধ সমাজের মনে সে কথা প্রাতফালত হয়োছিল কিন্তু আজও 
মানুষের পাশববাত্তর কি্চিন্মান্ন নিবৃত্তি ঘটেছে কি? সম্ভবতঃ নয়, তবে মানুষের পাশববৃত্তির 
রুপান্তর যে ঘটেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে কারণ আন'বক হলায়ুধের তাণ্ডব নৃত্য আমাদের 
কোন পথে চালিত করছে তা আমরা ভাল ভাবেই জানি, তাহলে একথাই কি ধরে নেব যে নীতি- 
কথার কোন মূল্যই নেই? আছে, আর্ল রাসেলের কারাবরণ ক কোন শিক্ষাই দেয় না? সুস্থ- 
মনে চিন্তা করলেই পারজ্কার দেখা যায় মণীষাঁগণ তাঁদের আরদ্ধকর্ম করে চলেছেন, তাঁরা 
সততই মানবজীবনের কল্যাণকামনা করে নীঁত প্রচার করেছেন কিন্তু মানুষ তাঁদের কথায় কর্ণ- 
পাত করার কোনও প্রয়োজনবোধ করেনি কারণ মানঃষ যান্তবাদী পশু। জা ভালজাঁও পশু ছিল 
কিন্তু তার চরিত্রের যে রূপান্তর আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা আমাদের উপন্যাস পাঠের আনন্দদান 
করেছে কিন্তু কতটুকু শক্ষা অমরা গ্রহণ করোছি তা বিচার্যয বিষয়। 

ল্য মিজেরাবলস্ রচনাটর মূল সুর উগ্ো একাট মান্র মানববাস্তর তারে ঝওকৃত করে- 
ছেন সে মহান বৃত্তি হল সহানুভূতি, যে ব্ত্ত মানুষকে আশা যোগায়, ভাবতে শেখায় ষে 
অম্মানশার শেষে আলোময় দিনের প্রতিশ্রযাত আছে, নিরাশা সাময়িক দূর্ঘটনা মান্র। রক্ষণশীল 
সমাজে উদ্বোর মহাকাব্য কি প্রাতক্রিয়া করতে পারে সে বিষয়ে তাঁর সাহাত্যিক বন্ধু লামাত্য' 
তাঁকে এক সাবধানবাণী প্রেরণ করে বলোছলেন, এ কাব্য বিপদজনক, কারণ জনসাধারণকে অস- 
ভবের পিছনে ছোটার যে নিেশি দেওয়া আছে তা রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে ক্ষাতকর। মানুষকে 
সকল দুঃখ জয় করে আশান্বত হবার নীতি প্রচার শাসকগোষ্ঠী নিশ্চয়ই সুনজরে দেখবে না 
মৃতরাং তাদের রোষদৃষ্টিতে পড়া কোনও সুববেচনার কাজ নয়। কিন্তু মনীষী উগোো তাঁর 
কর্তব্যকর্ম থেকে কোনাঁদনই নিজেকে বিচ্যুত করেনান। বন্ধুর এই সতর্কবাণী উচ্চারণের 
অন্যতম কারণ হল লুই নেপোলয়'র সময় উগবো কয়েকবংসরের জন্য জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত 
হয়েছিলেন। 

আধুনিক রোগান্টিসিজমের অন্যতম পাঁথকৃং উগো তাঁর সূম্ট অন্যতম চারন্র জাঁ ভালজাঁর 
মৃত্যুশয্যায় তার মুখ দিয়ে যে বাণী মানব সমাজকে শ্ানয়েছেন তা যাঁদ আমরা স্মরণে রেখে 
আমাদের কতব্যকর্ম করি তাহলে হয়ত অন্যের দুঃখের কারণ আমরা নাও হতে পারি। 

জাঁ ভালজাঁ ক্লান্ত, মৃত্যুপথ যাত্রী। পাঁলতা কন্যা কোজেংকে লক্ষা করে বলছেন যে 
বিশপের স্নেহের দান এ মোমবাতিদান দুটি তাঁর জীবনের অন্যতম এম্বর্যয, কারণ মমতার এ 
প্রতাঁক দুটি তকে নিয়তই সংপথে পারচালিত করেছে দুঃসময়ে পদস্থলন হতে তাঁকে রক্ষা 
করেছে। যখনই কোন অন্যায়চিন্তা করোছি তখনই সেই বিশপের ক্ষমাসূন্দর চোখদুাটি আমার 
মনে পড়েছে আর সেই অন্যায় চিন্তা পরিহার করে এক অমূৃতময় জগতের দিকে পা বাড়িয়োছ, 
জাঁবনকে শ্রদ্ধা করতে শিখোঁছ, মানুষকে ভালবাসতে পেরেছি। আরও অনেক কথা সে 
বলোছল কোজেংকে, সে বলোছল- "1706 0076 ৮1201 0010... .,.., [0০ ৫20) 
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ন,তন গ্রন্থ 

ফারসন আফ্রিকা দ্রমণের জন্য যখন মনাস্থির করেন তখন বিশ্বব্যাপী রণতাণ্ডব সুর হয়ে গেছে 

সেটা ১১৪০ সালের কথা তখনকার আফ্রিকার সঙ্গে আজকের আফ্রিকার কিছু তফাং থাকলেও 

বিশেষ কোনও পাঁরবর্তন যে আফ্রিকাবাসীর মধ্যে এসেছে এমন মনে হয় না। রাজনৈতিক জাগ- 
রণ অথবা অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য চাল্লশ সালে আফ্রিকায় কেমন ছিল বিহাইন্ড গডস্ ব্যাক রচ- 
নায় ফারসন তা বিধৃত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং একথা স্বাঁকার করতেই হবে তাঁর সক্ষ7 
অন্তর্দম্ট ছিল। মূলতঃ এটি ভ্রমণ কাঁহনী কিন্তু চায়ের পেয়ালার 'উষণ আবহাওয়ার আমেজে 
এ কাঁহনী লাখত হয়নি, ফারসন জীবন বিপন্ন করে সাউথ-ওয়েস্ট আফ্রিকা, টাঙ্গানায়কা, 
কেনিয়া, উগান্দা, রূয়ান্দা-উরন্দি, বেলাঁজক-কঙ্গো, ফরাঁস ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকা, ফরাঁসস্ 
ক্যামেরণ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন। নিয়তই বিপদ এসেছে কিন্তু পর্যবেক্ষণ স্তি'মত 
হয়ান। রচনাটির বাক ধারার মধ্যে কোন এ্যাকাডোমক ফর্ম নেই কারণ ফারসন যেখানে যা দেখে- 
ছেন বা উপলাত্খ করেছেন তখনই তা লিখেছেন এবং স্বভাবতঃই রচনাশৈলীর মধ্যে আফ্রকার যে 
পাঁরচয় আমরা পাই তা আপাত বিরোধী সত্য এবং ফারসনও তা স্বীকার করেছেন ও বলেছেন 
দেশ বলতে যা আমরা কল্পনা কার, আফ্রকায় এলে সে স্ব্ন চুরমার হয়ে যাবে, কি প্রাকীতক 
[কি সামাজিক যে কোন বিষয়েই এখানে কোন সামঞ্জস্য নেই এমনই বাঁচত্র এই দেশ। তাঁর এ 
রচনার সম্বন্ধে নিজস্ব মত হল এর স্বাদ আগামী দিনের নূতন পাঁথবাঁর জন্য। এ বিষয়ে 
আমরাও এক মত। 

সেট্যান ইন দ সাবার্ব এণ্ড আদার গ্টৌরজ £ বাঁটরাণ্ড রাসেল 
গ্পগ্রল্থাটর মুখবন্ধে রাসেল বলেছেন এই গঞ্পগ্দীল কেন লিখেছেন তার কোন যাান্তসঙ্গত 
কারণ তিনি নিজেই জানেন না এবং গঞ্প লেখার চিন্তা এর পূর্বে কোনাদন করেছেন কিনা 
তা স্মরণ করতে পারেন না। 

সত্যই পাঠকসমাজের কাছে ব্যাপারাট কৌতূহলোদ্দীপক বটে কারণ বিশদ্ধ গাণত 
এবং দর্শনশাস্তর যাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু, হঠাং কি এমন কারণ ঘটতে পারে যার জন্য রাসেল 
/০ বংসর বয়সে সার্থক গল্পকার হিসাবে নিজেকে চিহত করবার জন্য লেখনী ধারণ করলেন? 
প্রকৃত কারণ কি তা আমাদের যথাযথভাবে জানা না থাকলেও প্রাতিভার এই অকস্মাং স্ফুরণ 
আমাদের কাছে নৃতন ছুই নয়। পাঁরণত বয়সে বি“্বকবির "চন্ররচনার প্রাত আকৃষ্ট হওয়া 
আমাদের কালেরই ঘটনা। শিল্পসত্বার এই আকস্মিক বিকাশ হয়ত কোনও মানাঁসক সংঘাতের 
অমোঘ পাঁরণতি যার যথার্থ ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানীরাই করতে পারবেন কিন্তু আমাদের যে পরমলাভ 
ঘটেছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 

রাসেল এক আত্মগ্রম্নের কোনও সদূত্তর লাভ না করে স্বাঁকার করেছেন যে গঞ্পগূলির 
কোনও সাহিত্যমূল্য আছে কিনা সেকথা তাঁর অজানা কিন্তু এগুলি রচনা করে তিনি নিজে 
আনন্দলাভ করেছেন এবং আশা করেন পাঠকসমাজও কিং আনন্দলাভ করবেন। তিনি আরও 
বলেছেন যে গ্রক্পগুলিকে কোনমতেই বাস্তববাদের ধারকরূপে চাহনুত করা যায় না কিম্বা 
কোনও মতবাদকে বঙ্গ করবার জন্য লিখিত হয়ান, পাঠক যাঁদ এগুলি পাঠ করে আনন্দলাভ 
করেন তাহলেই রচনাগযুলির সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহের নিরসন ঘটবে। 
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মুখবন্ধে রাসেল যা বলেছেন, গঞ্পগুলি পাঠ করে পাঠক সেকথা নিয়ে মনে মনে 
আলোচনা করলে কিং সংশয়ান্বিত হবেন কিন্তু তখনই যাঁদ তিনি স্মরণে আনতে পারেন যে 
লেখক সেই গোহ্ঠীর প্রাতিভূ যাঁদের কৌতুকের মধ্যেও সক্ষম রক্ষণশীলতার আভাষ আছে তাহলে 
পাঠকের মনে যে সংশয়ের মেঘ জমোছল নিজ উচ্চহাস্যের বর্ষণে অচিরেই তা ঝরে যাবে। 

গন্পপ্রন্থাটতে সেট্যান ইন 'দ সাবার্ অর হোররস্ ম্যানুফ্যাকচার্ড হিয়ার, দ 
কার্সকান অরডিন অব মিস এক্স, দি ইনফ্রা-রেডিয়োস্কোপ, দি গার্ডয়ানস. অব পারনাসাস 
এবং বোনাঁফট অব কর্লারজী নামক মোট পচাট গল্প স্থান পেয়েছে। ক্রমানুসারে প্রথম গল্প 
সেট্যান ইন 'দি সাবার্বস্ 'কন্তু রাসেলের প্রথম রচনা হচ্ছে 'দ কার্সকান অবাঁডল অব মিস 
এক্স। সেট্যান গল্পের কাহিনী হল যে সব মানুষের তার উচ্চাকাংখা আছে তাঁদের আহবান 
জানিয়েছেন শয়তানরূপী ডষ্টুর মারডক মাল্লাকো, তাঁর কাজ সমস্যার সমাধান করা এবং তার 
বানময়ে প্রাতঘণ্টায় দশ গান পারিশ্রামক গ্রহণ। যে সব শিকার ডর মাল্লাকোর জালে জা়য়ে 
পড়োছিলেন তাঁদের যে বিষম পাঁরণাঁত হল তার ভয়াবহতা লক্ষ্য করে পাঠক নিশ্চয়ই [শিউরে 
উঠবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু আরো আছে, এ গল্পের ঘটনাপ্রবাহের 'যাঁন দর্শক 
তান শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে শয়তান ডান্তারকে এ পাথবী থেকে সাঁরয়ে দিয়ে মর্টলেক 
পল্লার জনসাধারণকে অবশ্যম্ভাবী বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। শয়তান হত হল কিন্তু 
মানবপ্রোমক চারন্রটির যে পাঁরণাত হল তা আরো ভয়াবহ। তান শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ডর 
মাল্লাকোর সেই কঠিন-শীতিল ইস্পাতের মত চোখদ:টি প্রতাক্ষ করতে লাগলেন এবং তাঁর মনে 
হল সেই ভাষণ চোখদুটি তাঁকে অনবরত তাড়া করছে। “তানি প্রায় পাগল হয়ে গেলেন এমন 
কি তাঁর স্ত্রীও তাঁর প্রকীতাস্থততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তারপর সেই শেষাঁদনে 
তিন যখন বললেন যে তিনিই শয়তান মাল্লাকোর হত্যাকারী তখন তাঁর স্ত্রী যা করলেন তার 
একমান্র পাঁরণতি হল ভদ্রলোকের পাগলাগারদের িমশীতল কক্ষে আজীবন অবস্থান। 

সবকাঁটি গল্পের পরিচয় এই স্বল্প পাঁরসরে দেওয়া সম্ভব নয় িদ্তু লেখক মানবমনের 
যে ভয়াবহ এবং বাস্তবধর্মী চিন্্র একেছেন তার ব্যাকরণ খ:জে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার অথচ আমরা 
জানি মানুষের মধ্যে পৈশাচিক বৃত্তি রয়েছে কিন্তু স্থানকাল পান্রভেদে কখন কোথায় এবং কি 
ভাবে তার স্ফুরণ হবে সেটাই আমাদের অজানা। 

প্রত্যেকাট গল্পের বিষয়বস্তু এবং ঘটনা উপস্থাপনের মধ্যে যে চমংকাঁরত্ব আছে তা 
নৃতনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছে বলেই আমাদের বম্বাস। মানুষের ধ্বংসকারী বৃত্তি ও পদ- 
স্থলনের প্রীতি ষে তীব্র কষাঘাত রাসেল করেছেন তার সফল প্রকাশ প্রাতটি গল্পের মধ্যে ইত- 
স্ততঃ বাক্ষপ্ত কিন্তু কোনস্থানেও অসংযমের আবিলতা নেই। গজ্পগুর রচনাকাল সম্বন্ধে 
আমরা অভিহিত নই তবে রাসেল ৭৮ বংসর বয়সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন 
১৯১৫০ সালে এবং তাঁর প্রথম গল্প দি কার্সকান অরাঁডল অব 'মস এক্স ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় 
১৯৫১ সালের “গো” পান্রকার ডিসেম্বর সংখ্যায়। 

রাসেল আজ বয়সের ভারে অবনত কিন্তু মানবকল্যাণের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কষা 
তিনি ধারণ করেছেন তা যেন দানবের মনে শুভ চেতনা জাগায় এবং তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করে 
পাঠকসমাজকে আনন্দদান করুন, এই কামনাই কাঁর। 

আঁজত দাস 



আলোচনা 

জনৈক অন্যায়কারণ ক্ষমাপ্রাথী লেখক 

[ গত শ্রাবণ সংখ্যায় এই রচনাটির ২৫৯ পাতায় কয়েকটি লাইন মদদ্রণপ্রমাদে ওলট্পালট্ হইয়াছল। 

সেইকারণে এই সংখ্যায় গোটা রচনাটি প্নরমদ্রত হইল ।--সম্পাদক ] 

(১) জৈয্ঠসংখ্যা সমকালীনে আমার কিছু রচনার বিষয়ে শ্রীযুন্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু সওয়া 
তিনপচ্ঠাব্যাপাঁ এক আলোচনা করেছেন। আলোচনার নাম 'আর একটু সৌজন্যবোধে ক্ষাত কি? 
সোমেনবাব; আমার লেখায় যে সৌজন্যবোধের অভাব দেখেছেন তার জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত, 
বিশেষত স্বামীজার বক্তৃতার ভূমিকায় শেষ বিদ্রুপ প্রকাশ করা যে উচিত হয়ান, এ বিষয়ে তাঁর 
তিরস্কারকে আম সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। 

(২) সোমেনবাব; আমার অসৌজন্যের প্রতিবাদে বিশেষ সৌজন্য ও সহ্দ্রয়তা সহকারে 
আমার লেখার দোষ দৌখয়েছেন। তার জন্য আম কৃতজ্ঞ। আমার বিষয়ে সমালোচনামূখে যা 
বলা হয়েছে সেগুলিকে আমি সত্য বলে বি*বাস কার. কারণ, 'কোনো মানুষ সম্বন্ধে নিন্দাই তার 
বিষয়ে সত্য কথা । আঘাতে আমার চৈতন্য হয়েছে। আমার লাত্জত ববেক এখন সোমেন্দ্রনাথকে 
সেকুলার ধর্মযাজকরূপে দেখছে। তাই আম ত'র সামনে আমার সম্বন্ধে বলা এ সত্যকথাগুলির 
কয়েকটিকে 'কন্ফেসন' রূপে পুনরায় উচ্চারণ করে আমার পাপস্থালন করাছ। সোমেনবাবুর 
তেমন দু" একাট কথা-- 

॥ সৌজন্যহীন ॥ 'বালকোচিত' ॥ যুত্তিহীন || রাগ ও ঝাবিযুন্ত || অস্মস্থ বদ্ধ || 
বানিয়ে বানিয়ে শত; করার অত্যুংসাহী ॥ ঝগড়ার প্রবাত্তযক্ত ॥ 'লেখকের বালসলভতা' ॥ আলো- 
চনার ভদ্ররীতিহীন ॥ অকারণে উত্তেজনাসৃন্টিকারা ॥ অহঙ্কৃত উদ্ধত্য প্রদর্শনকারা || সাম্প্রদায়িক 
গোঁড়ামিযুন্ত ॥ বাতাসে তলোয়ারচালক ॥ 'ছেলেমানুষা ঢঙ' ॥ গুর.ভান্তর চশমাধারীঁ || অভ 
ভূমিকা লেখক ॥ ক্রোধন স্বভাব ॥ 

আরও আছে। সে সবগ্লিকে তুলতে হলে সোমেন বসুর গোটা রচনার প্রায় প্রাতিটি লাইন 
তুলতে হয়। সেটা পারাছ না-আমার কনফেসনে এই ন্ট থেকে গেল। 

(৩) এইখানেই এই লেখা শেষ করা উরচিত। স্বীকার করা উঁচত আম কল্পনায় শু 
খাড়া ক'রে তাদের বিরুদ্ধে হাওয়ায় তলোয়ার চালিয়ে অনর্থক ব্যায়াম করোছি। কিন্তু পরম 
দুঃখের বিষয় আমার সেই শূন্যে চালিত তলোয়ারে আহত হয়েছেন কেউ কেউ। সোমেন বাবুও 
তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি যাদ আহত না হতেন তাহলে এ তিনপন্ঠাব্যাপণ প্রাতিঘাত করতেন 
না। হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরানো দেখলে লোকে হাসে। সোমেন্দ্রনাথ রেগেছেন। তবে কি তাঁর 
রাগ ত'র হাসি? 

(৪) আরও একটা দুটো কথা বলা দরকার। আমার প্রথম রচনায় স্বামী বিবেকানন্দের 
সমালোচকদের যে সব কটাক্ষ করোছিল:ম তার একাঁটকেও কিন্তু প্রত্যাহার করাছি না। (এইখানে 
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পুনশ্চ সোমেনবাবু স্বামীজীর মত স্বামীজীর এই নগণ্য ভক্তের মধ্যে স্বতোবিরোধ দেখবেন £ 

্ষমাপ্রার্থনার পরেও বন্তব্যে অনমনীয়!) আমি কোনো কোনো ব্যন্তর মনোভাবের প্রতিবাদ 

করোছিল্ম। তেমন ব্যান্তি সত্যই আছেন, এবং কোনো কোনো মহালে তাঁদের কিছ] প্রাতষ্ঠাও আছে 

বলে আমার ধারণা ছিল। সোমেনবাবু যাঁদ বলেন, না তাঁদের তেমন কিছ; প্রতিষ্টা নেই, তাহলে 

বর্তমান লেখকের আনন্দের সীমা থাকবে না। আমি যে সেইসব ব্যন্তর নামোল্লেখ কারান, তার 

একটা কারণ বর্তমানে স্বীকার করা নিরাপদ আমার সাহসের অভাব,যে সাহসের, সত্যানষ্ঠার, 

স্পন্টবাঁদতার যথার্থ সদ্ভাব দেখা গিয়েছে আমার সম্বন্ধে সোমেনবাবুর সঙ্গত সমালোচনার মধ্যে। 

(৫) আমার লেখার আর একটি দোষ ছিল যৌট সোমেনবাবু না বললেও তাঁর লেখা 

পড়ে বুঝতে পারছি, তা হল, ভাষাগত অস্পষ্টতা । বাংলা দেশে স্বামীজাঁর পাঁরচয় ক দাঁড়িয়েছে 

তা বলতে 'গয়ে আম তৃতাঁয় পয়েন্টে বলোছলুম--স্কুল কলেজ হাসপাতালের গণেশ দেবতা । 

সোমেনবাবু প্রন করেছেন, 'এ তিনি কোথায় পেলেন? যাঁদ বা কেউ কোথাও, এ ধরণের কথা 

বলে থাকে আমার চোখে তা পড়োনি--তা যে বাংলা দেশে স্বামীজীর পাঁরচয় নয় এটা সুস্থ- 

বৃদ্ধিতে লেখকের বোঝা উচিত ছিল' ইত্যাদ। আম সাঁবনয়ে জানাচ্ছি, এ ধরনের কথা সত্যই 
কেউ বলেন নি। কেউ বলেছেন, এ কথাও বর্তমান লেখক বলেন নি। সোমেনবাবু ধরে "নিয়েছেন, 
ওটাও বিবেকানন্দ-ীবরোধাদের বন্তবা। না, তা নয়, ওটা বিবেকানন্দের চিহিত তন্তদের সম্বন্ধে 
বর্তমান লেখকের সমালোচনা । এ সকল ভন্তেরা কতকগুলি স্কুল-কলেজ-হাসপাতালের দরজায় 
স্বামীজীকে স্থাপন করে ত'র পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের প্রকাশে প্রায়ই বিরত থেকেছেন। এ*দেরই 
বিরুদ্ধে এ কথাগ্দলি বলা হয়োছল, কিন্তু বন্তব্যপ্রকাশে নটর জন্য সোমেনবাবুর তা বুঝতে 
অস্বিধা হয়েছে বলে আম বশেষ দুঃখিত। 

(৬) সোমেনবাবু স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি বলেছেন, 'তার প্রাত আমার 
ভান্তি বা শ্রদ্ধা বা অনূরাগ কারো চেয়ে কম একথা সহজেও মানতে রাজ নই।' স্বামীজীর প্রাঁত 
শ্রদ্ধার দুটি কারণ তান জানিয়েছেন_-তাঁর "প্রচণ্ড বাত্তিত্বা এবং "স্ববিরোধ দত্বেও বাঁলজ্ঞ 
জীবনাবশ্বাসী দৃন্টি।' তাই বলে স্বামীজী সম্বন্ধে অন্ধ ভন্তি তাঁর নেই। তিনি স্বামীজীর 
দোষব্রাট যথেত্ট দেখিয়েছেন। সেগুলো সংক্ষেপে এই : (ক) সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর আচরণ 
সঙ্গাতরক্ষা করে নি : অল্প বয়সে মৃত্যুই এর জন্য দায়া। আরও বেশীঁদন বাঁচলে তিনি 
রবীন্দ্রনাথের মত শীনরাসন্ত ওদার্যের' আঁধিকারী হতে পারতেন। (খ) তাঁন জাতীয়তার তাঁর 

মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন; (গ) স্বীশিক্ষার ব্যাপারে ত'র দৃষ্টি যথেষ্ট প্রগতিশীল 'ছিল না, ইত্যাদ। 
এখানে সোমেন্দ্রনাথের কিছুটা রচনা উদ্ধৃত করা উচিত- 

“দীর্ঘায় পেলে এ জীবন আসান্তই যে প্রবল হয়ে উঠে আধ্যাত্কতার কুয়াশা-মাখানো 
বহ ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।:..** বিরোধ কিছ স্তিমিত হলে তিনি 
যে আরও পাঁরচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সমস্ত পরিবেশ বিচার করে দেখতে পারতেন, এবং তার ফলে যে 
সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ড ছিন্নভিন্ন করে আরও উদাত্ত কন্ঠে ডাক দিতে পারতেন এ বিষয়ে 
আমার মনে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সময় 'তনি পান নি। এটা আমারই ধারণা, আমার [বিচারে এটাই 
বিবেকানন্দের একমান্র লাঁজক্যাল পাঁরণাঁতি হতে পারত।” 

(৭) তাহলে ব্যাপারটা শোচনীয় দাঁড়াচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে। সোমেনবাব 

1ববেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেও বলতে কিছ বাকি রাখেন নি : বিবেকানন্দের ধারণা আধ্যাত্বকতার 
কুয়াশা মাখানো ছিল, সংকীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডাঁতে বাঁধা ছিলেন তানি, তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ 
পরিচ্ছন্ন ছিল না ইত্যাদি। আমি আমার সামান্য রচনায় এই জাতাঁয় মনোভাবকে কিছু আঘাত 
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করেছিল্ম। সোমেনবাবুর বন্তব্য, বিবেকানন্দ অঙ্গ বয়সে মারা যেতেই যত কিছ গণ্ডগোল 

হয়েছে। বয়সের এই অপাঁরণাতই তাঁর ধারণাগত অপাঁরণাঁতর জন্য দায়ী। সোমেনবাবুর 
অনুমান, বে'চে থাকলে বিবেকানন্দের লজিক্যাল পাঁরণতি হত- আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা ত্যাগ্গ ও 

পারচ্ছল্ন দৃণ্টিলাভ। সোমেনবাবু বিশেষ যুক্তিবাদী। য্যান্ত ছাড়া কথা বলেন না। সুতরাং 
বিবেকানন্দের এ লাঁজক্যাল পরিণাঁতর কারণ তিনি নিশ্চয় তার রচনার মধ্যে লাঁজক্যাল ভাবে 
জানিয়েছেন কিন্তু সে বস্তু যে কোথায় আছে অন্ধ ভান্তির চশমা পরে আছি বলে আমরা তা 
দেখতে পাই নি। তবে আমাদের মত অন্ধ ভন্তেরা একটা কথা (নিশ্চয় ইল্লজিক্যালি ) বি*বাস 
করে- প্রত্যেক বড় মানূষের জীবনের একটা ভিত্তি থাকে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে তা আধ্যাত্মিকতা । 
সে বস্তু বিদেশে প্রচার করতে তিনি দেহপাত করলেন। বে*চে থাকলে সেই আধ্যাত্বকতাকে 
তিনি ত্যাগ করতেন! কিন্তু তবু তান তা করতেনই, কারণ সোমেন্দ্রনাথ এ লাঁজক্যাল পাঁরণাতিতে 
বিশ্বাস করেন এবং তার কারণও (আমাদের কাছে আলাখত ভাষায় ) তিনি উপাস্থিত করেছেন। 

স্বামীজীর অকাল মূত্যুর জন্য তর ভাগ্যাবধাতার কাছে আমাদের অভিমান ছিল, 
সোমেন্দ্রনাথের লেখা পড়ে সেটা বেড়ে গেল। 

(৮) একটি জায়গায় সোমেন্দ্রনাথ আমাকে একেবারে উদঘাঁটিত করে দিয়েছেন। তাঁর মতে 
আম স্বামী বিবেকানন্দের একমান্র রক্ষাকর্তা সেজেছি! কাঁ শোচনীয়! কী শোচনীয় আমার 

অহমিকা! এরকম স্পর্ধা যাঁদ প্রকাশ পেয়ে থাকে আম সাস্টাঙ্গে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এ গুরু 
দাব কোথায় করেছি খঃজে পেল্ম না। আমার স্থল দৃঁন্টর জন্যই কি খজে পেল:ম না? 
নিশ্চয় তাই, তবু আরও একটা কারণ মনে হচ্ছে; স্বামী বিবেকানন্দ জনচিন্তে বিপুল ও গভীর 
শ্রদ্ধার আসনে আধা্ঠত, তাঁর বিষয়ে চপল উন্তি স্বামীজীর অগাঁণত অনুরাগীর কাছে উদার 
ওঁদাসীন্য বা নীরব ঘূণা লাভ করে। বর্তমান লেখকের চরিত্রে সেই গভীরতা বা সাহফুতা নেই, 
তাই তিনি কিছু মন খুলে কথা বলেছেন, এবং তার ফলে না-বলার পটডূমিকায় সেই সামান্য 
বলাটা মস্ত হয়ে উঠে সোমেন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনীর সামনে মাথা পেতে দিয়েছে। 

একাদকে আমার এই অগভাীরতা অন্যাদকে সোমেনবাবর চিন্তাস্তরের যথার্থ উচ্চতা । 
তান যে খুব উচ্চ স্তর থেকে কথা বলেছেন সন্দেহ নেই। এ স্তর থেকে কথা বললে স্বামী 
বিবেকানন্দের মত মানূষ সম্বন্ধেও করুণা বোধ করা যায়; বলা যায় যে, বয়ঃপ্রাশ্তি ঘটলে তাঁর 
মনেরও বয়ঃগ্রাপ্তি ঘটত। মোমেনবাবুর এই বন্তব্যকে মান্র বিচক্ষণ সমালোচনা বলে ছোট করা 
উচিত হবে না, এটা কালাতিক্রমী 'উর্ধচারী দৃম্টির সদ্ধান্ত। এবং এই উদার বিশাল দষ্টিবশেই 
তিনি সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন, স্বামীজী ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। বিজাতীয়দের কাছে 
যেখানে স্বামীজী বিশবজনীনতা ও বিশ্বধর্মের প্রবনতা বলে গৃহীত হয়েছেন সেখানে স্বামীজণীর 
জনৈক ্বজাতীয়ের কাছে যাঁদ তিনি সংকীর্ণ বলে প্রতিভাত হন. তাহলে এ স্বজাতীয়ের দৃষ্টি 
উদারতায় ও গভারতায় কোন্ স্দূরসীমাকে স্পর্শ করেছে তা ভাবলেও দিশাহারা হয়ে 
হয়। 

(৯) নিজের দোষের আর কত আলোচনা করব! আমি বিবেকানন্দের সমালোচকদের 
'অমূসলমান' বলায় সোমেনবাবু আমার সাম্প্রদায়ক গেড়াম দেখে সবান্ধবে হেসেছেন। হাসা- 
রসের প্রাত সোমেনবাবুর মত সিরিয়াস লোকের সাধারণ আসান্ত নেই; এই একটি ক্ষেত্রে যে 
আমি তাঁর ও ত'র বন্ধূদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরোছি তার জন্য সবিশেষ আনান্দিত। 
সোমেনবাব আরও বলেছেন, এ গালাগালির ঝাঁঝ তাঁর গায়ে লাগেনি, 'মৃসলমান বলে গাল 
দিলেও লাগত না। এইখানে আমি একটু 'বাস্মত হচ্ছি, নিশ্চয় গর অনবধানতা, নচেং 
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'মসলমান' শব্দটা যে গালাগালির শব্দ এটা সোমেনবাব্দর মনে হলেও আমার মত গোঁড়া হিন্দুর 
ধারণার ন্রিসীমানাতেও আসেনি। 

তবে স্বীকার করা উচিত 'অ-মূসলমান' শব্দটা ক্ষোভের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলাম। 

আমাদের রাজনোতিক জীবনের অনেক পুরনো দুঃখ ওই শব্দটার সঙ্গে জড়ানো। স্বাধীনতা- 

পূর্বের সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারায় হিন্দ; হয়োছল অ-মুসলমান, এবং সম্ভবত আত্মধর্মে লাঁজ্জত 

হিন্দুরা সেটা মেনে নিয়েছিল। যাক সে কথা, এখানে রাজনীতির আলোচনা আমার অভিপ্রায় 
নয়, আমার উদ্দেশ্য ্ুটিস্বীকার ও শিক্ষাগ্রহণ। 

(১০) তাহলে দাঁড়াচ্ছে একাঁদকে স্বামীজী সম্বন্ধে আমার অন্ধতা অন্যাদকে সোমেনবাবদর 
শ্রদ্ধা ও সমালোচনা । আমার অন্ধতা যে আছে তা সোমেনবাবূর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, সুতরাং 
তা সত্য। স্বামীজীকে আমি সাধারণ সংস্কারক বলে মনে করি না, ত'কে প্রফেট বলে মানি, 
ধারণাগত পূর্ণতার জন্য তাঁর আশ বছর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না (যে প্রয়োজনীয়তার 
কথা রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে সোমেনবাব্ বোঝাতে চেয়েছেন )_ আমার মনোভাব এই ধরনের, 
সুতরাং সোমেনবাব ও আমি উভয়েই জানি, :আমার অন্ধতা চরম বৈজ্ঞানিক অপারেশনেও 
কাটবে না। তবু যে সোমেন্দ্রনাথ নিছক মানবপ্রণীতিবশে আমার প্রাত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রয়োগ 
করেছেন, এবং আম যে বিধাতার কত মন্দ সৃ্টি তা দেখাবার জন্য তাঁর আয়না আমার সামনে 
তুলে ধরেছেন, এ জন্য আঁম কৃতজ্ঞতায় আভভূত হয়ে গেছি। স্বামীজনীর ধারণার অপারিণাত, 
স্ববিরোধ, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিক্রিয়াশশলতা, তাঁর জাতায়তার উগ্রতা, সংকীর্ণতা, ধর্মমোহ, এই সব 
সত্তেও তাঁর ব্যক্তিত্ব, ও অন্য মায়াবাদী সন্্যাসীর তুলনায় তাঁর জীবনাবশবাস সোমেনবাব্র প্রশংসা 
পেয়েছে। কিন্তু সেটা ক প্রচ্ছদপটের প্রশংসা নয় ? 

না, তা নয়, সোমেনবাব্ এ সামান্য প্রশংসার মধ্যেই অনেক কিছ? বলেছেন, কিন্তু সে 
ব্যাপারটি নিশ্চয় তান ভাঁবষ্যতে ব্যাখ্যা করবেন, এবং আম কোনো পুনরালোচনা না করে 
আমার স্বভাবগত অন্ধভান্তির সঙ্গে সোমেনবাব্র মুখ থেকে তা শুনে যাব। 

শঙ্করীপ্রসাদ বস; 

গতঘ্যগের সাহিত্য ও বর্তমান পাঠক 

কিছুদিন আগে জনৈকা বান্ধবীর সংগে সদ্যপ্রকাশিত কয়েকাঁট উপন্যাস 'নিয়ে আলোচনা করাছলুম। 
এই প্রসংগে গত যূগের একটি বিশিষ্ট উপন্যাসের কথা উঠলো । বান্ধবাঁট সখেদে জানালেন যে 
উপন্যাসটি একদা তাঁর অতি প্রিয় ছিল-_-কিল্তু বর্তমানে বইটি তাঁর মনে কোন সাড়া জাগায় না। 

বান্ধবাঁটির যান্ত ছিল মোটামুটি এই, আমাদের বর্তমান জীবন এতই জাঁটল, আমাদের 
দৃষ্টিভংগ্রী ও আচরণ এতই তির্যধক যে কোন সাহিত্যে বন্তব্য বিষয়াট নিতান্ত সোজাসুজিভাবে 
উপস্থাপিত হলে জিনিষটা খ্মবই অগভীর ঠেকে তাঁর কাছে। কোন সাহিত্যে অন্তে ভালোর 
জয় হোলো এবং মন্দের পরাজয় এটা বর্তমান যুগের পারিপ্রেক্ষিতে আর সত্য বলে মনে করতে 
ইচ্ছা হয় না। এবং সর্বোপাঁর বর্তমান যুগের মানব মন এতই দ্বিধা ও দ্বন্জাড়িত যে গত যুগের 
ত্র নিদ্বন্দ চরিন্রগুলোকে নেহাং অবাস্তব বলে মনে হয়। 

এ ধরণের মনোভংগীর সম্মুখীন আরো বহুবার হয়েছি। মনে হয় বরতমানকালের 
৫ 
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গাঠকেরা অনেকেই এই মত পোষণ করেন। তাই এ সম্বন্ধে সামান্য কয়েকাঁট কথা বলা বোধহয় 
বাহধল্য হবে না। 

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে যুগভেদে পাঠকের রুচির পারবর্তন হতে হবে, এবং সাঁহত্য 
সমালোচনার ক্ষেত্রেও কোন যুগের বিশিষ্ট দৃ্টিতংগীর ছাপ পড়বেই, ফলে এক যুগে যে সাহত্য 
শ্রেম্ঠ সাহত্য বলে আভনন্দিত হোল পরবতাঁ যুগে তা বিস্মীতর অতল তলে তাঁলয়ে যেতে 

পারে। কিন্তু তা সত্তও প্রাত যুগেই এমন কিছু সংখ্যক সাহিত্য সৃষ্টি হয় যা সে যুগের স্বাক্ষর 

বহন করলেও চিরকালীন সত্য প্রকাশ করে। তা যাঁদ না হোত তবে সেক্সপাঁয়র ব্যাস বাল্মিকীর 

নাম আমরা কেউ জানতাম না। কিন্তু এই চিরন্তন সত্য বিব্ত হয় তৎকালীন পটভূঁমিকার 
মাধ্যমেই। সেক্সপীয়র যে অমর চারন্রগুলি সৃষ্টি করে গেছেন ত'রা তো প্রত্যেকেই তৎকালীন 
পটভূমিকার সংগে অংগাংগীভাবে জাঁড়িত। মহাভারতের চারন্রগলি কী অন্য কোন সমাজের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে দাঁড়াতে পারে ? 

অর্থাং কোন সাহত্যকে উপভোগ করতে হলে সে যুগের বৌশস্টটুকু আমাদের বুঝে 
নিতে হবে। পাঠক বা সমালোচক কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে সেই পারণোঁক্ষতে নিয়ে যাবেন 
যে পারপ্রেক্ষিতে সম্ট সাহত্যট প্রাণ পেয়েছে। অথচ একথা অনস্বাঃনর্য যে, এ কাজাট সহজ 
নয়। সুদূর অতাঁতে রাঁচত যে সব সাহিত্য সেক্ষেত্রে অসবধাটা তেমন প্রকট নয়। কারণ 
সেক্ষেত্রে পারপ্রোক্ষত এতই বাভল্ন যে আমাদের অজ্ঞাতসারেও বর্তমান যুগের সংগে তার কোন 
তুলনা আমরা কারনে এবং বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্ন তলনে। কিন্তু নিকট অতীতে রচিত যে 
সাহতা ( উনাবংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ) সেক্ষেত্রে আমরা এতটা নিরাসন্ত থাকতে 
পার না। কারণ সে যুগটা বরমান যুগের চেয়ে বাভন্ন হলেও একেবারে বাভন্ন নয় এবং 
আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা বর্তমান যুগের মূল্য বোধের দ্বারা গত যুগের পারপ্রোক্ষতকে 
যাচাই করে দৌখ। তার ফলেই একদা যে সাহত্য আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে নতুন আলোতে যাচাই 
করে নেবার পর তাকে অন্তঃসারহীন বলে মনে হয়। 

এই মনোভাব স্বাভাবিক হলেও সাহিতোর প্রকৃত রসাস্বাদনের পক্ষে সহায়ক নয়। বর্তমান 
যুগের দৃম্টভংগীর মারফং অতীত যুগকে কখনই বোঝা যাবে না-_এবং তাদের প্রকৃত মূল্যায়নও 
সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিককালে বর্তমান যুগের আলোয় অতাঁত সাহিত্যকে যাচাই করা 
ও তাকে নস্যাং করে দেওয়ার প্রবণতা খুবই বেড়ে গেছে। অবশ্য পাঠক বা সম্মালোচকেরা স্ঞানে 
এ কাজ করছেন তা নয় | বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগের ছাপ আমাদের মানসে এতই 
গভীর যে ক্ষণকালের জন্যও তার প্রভাবকে আমরা অতিক্রম করতে পারছি না। ফলে আমাদের 
সাঁহত্য বিচার ও রসাস্বাদন হয়ে উঠেছে একদেশদর্শী। 

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শরৎচন্দ্র একদা বাংলা দেশের সবচেয়ে জনাপ্রয় লেখক 
ছিলেন_বিদগ্ধ সমালোচক মহলেও তাঁকে অকৃণ্ঠ দ্বাকাত জানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ 
বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যে ক'জন শরংচন্দ্র পড়েন বা পড়লেও ক'জন শরংচন্দ্রের লেখায় তেমনভাবে 
অভিভূত হন? এর কারণ কাঁ এই নয় যে শরংচচ্ররের যগে সাহিতোর উপজীব্য যে সব সমস্যা তা 
বর্তমানকালে আর সমস্যা বলেই গণ্য হয় না? কিন্তু তাই বলেযাঁদ বর্তমান যুগের বিদগ্ধ 
পাঠকেরা শরংচদ্দ্রকে অপাঠ্য বলে সাঁরয়ে রাখেন, তবে কা একট; অন্যায় করা হবে না? শরংচন্দ্রে 
সব রচনাই কিন্ত প্রথম শ্রেণীর নয়_অনেক রচনায় শিল্পগত নানা দুর'লতা চোখে পড়বে; অনেক 
সময়েই মনে হবে বাঙালী চরিন্নের ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়েছেন আঁতরন্ত-তব্ তাঁর কিছ; 
রচনা, কয়েকটি চাঁরন্ন যে সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে প্রথম শ্রেণীর তা কা অস্বাঁকার করা যায়? 



১৩৬৯] গত ঘুগের সাহিত্য ও বর্তমান পাঠক ৩১৭ 

বর্তমান যুগের মূল্যবোধ দিয়ে যাচাই করার ফলে যাঁদ এই সত্যটি আমরা উপলব্ধি না করতে 

পাঁর তবে কী পাঠক হিসেবে আমরাই বাত হবো না? 
তাছাড়া আরো বলা যেতে পারে যে সাঁহত্যে অন্তে ভালোর জয় ও মন্দের পরাজয় দেখা- 

লেই তা সং সাঁহত্য হয়ে উঠবে এ ধারণা যেমন হাস্যকর তেমান এ ধারণা করা ও ভুল যে 

অন্তে ভালোর জয় ও মন্দের পরাজয় দেখানোর অর্থই জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা। 
আবার বর্তমান যুগের জটিলতার দরুণ মানব চারন্রের দ্বিধা দ্বন্দৰ বেড়ে গেছে সাঁত্য ?কল্তু গত 
যুগের সাহত্যে সৃষ্ট চরির্রগ্যাল 'নর্ঘন্ বলেই অসার্থক একথাই বা বাল কী করে? আমাদের 
জীবনের জাঁটলতা বাড়ার দরূণই হয়তো বর্তমান যুগের সাহাত্যিকেরা তির্ধক ভাষণের আশ্রয় 
নিয়েছেন-কিন্তু একথা কেন মানবোনা যে তির্ঘযক ভাষণ বা উপস্থাপনই সং সাহিত্যের একমান্র 
লক্ষণ নয়। 

অবশ্য আম একথা বলাছনা যে বর্তমান যুগের সাহ'ত্যিকেরাও সহজ সরল ও 'নদ্বন্দৰ 
চরিত্র ও পাঁরপ্রোক্ষত সৃষ্ট করবেন। বস্তুতঃ দৃম্টি ভংগণর দিক দিয়ে আমরা আজ এমন এক 
জায়গায় পেসছেছি যেখান থেকে স্কট বা ডিকেন্পের মতো সাহিতা সৃষ্ট করা সম্ভব নয়। 
এমনাঁক রবীন্দ্রনাথের গল্পগনচ্ছের মতোও নয়। কিন্তু তাই বলে ক্ষণকালের জন্যও কেন আমরা 
নিজেদের স্কট ডিকেন্সের জগতে নিয়ে যেতে পারবোনা যে জগতে তথাকাঁথত 'সোন্টিমেন্টাল' 
হওয়া অবাস্তব নয়। 

আমাদের জাগাঁতক ও আঁক জীবন আজ নানা ভাবে িকৃত। সা'হত্যেও এই বিকাতির 
প্রাতফলন পড়েছে। কিন্তু তাই বলে কী সুধু বিকৃতি আর জাঁটলতাই আমাদের মনোরঞ্জন 
করবে 2 তাহলে তো একথাই মেনে নিতে হয় যে আমাদের পাঁরপাঁশর্বক ও সাম্প্রীতক কালকে 
আতক্রম করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অথচ এই ক্ষমতাই তো মন্ব্যত্বের চহু। শুধু বর্তমানের 
প্রাীতফলনই যাঁদ সং সাহতা হয় তবে তো প্রাতিফুগের শেষে সে যুগের রচিত সব সাহত্যকেই 
অগ্নিগভে নিক্ষেপ করা ভালো। 

তাছাড়া আরো একটি মৌলিক প্রশ্ন আছে। যার পাঁরণতি মিলনান্তক তেমন সব 
সাহিত্যই অগভঁর অসার্থক এ কথাই বা বলি কী করে। দুঃখের মূহূর্তগুলি আমরা গভীর- 
ভাবে অনুভব কাঁর তা ঠিক, কিন্তু আনন্দের মহরত গুলিও (তো সে যতো স্বল্পই হোক, না কেন) 
কী তেমনি গভীরভাবে অনুভব কার না? বরণ বলা যেতে পারে যে, দুঃখ বা বিষাদ সকল 
মানব চিত্তকেই দ্রবীভূত করে, এবং আত সহজে-_। প্রাত যুগের সস্তা সাঁহত্যেই মেলোড্রামার 
ছড়াছড়ি দেখা যাবে-কিন্তু আনন্দের মূহূর্তগুি গভরভাবে অনুভব করা ও সেই অনুভূতি 
পাঠকের মনে সণ্টারিত করার জন্য চাই সংবেদনশীল মন। _-পাঠকের ক্ষেত্রেও, সমকালীন দৃষ্টি- 
ভংগাীঁকে কাটিয়ে ওঠা সহজ নয় নিশ্চয়ই--হয়তো সকল পাঠকের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু যাঁরা 
নেহাং অবসর বিনোদনের জন্য সাহিতো/র দ্বারস্থ হন না-সেই সব পাঠকদের নিশ্চয়ই গত যুগের 
সাঁহত্যের প্রতি একটা দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা অন্ততঃ গত যুগের সাহিত্যের মূল্যায়নে সমকালীন 
দৃষ্টিভংগীর উধের্ব উঠতে চেষ্টা করবেন_ এটুকু আশা করা অন্যায় হবে কী? 

মীরা বালস,ব্রমণিয়ন 



৬১৮ সমকালীন [ ভাদু 

বাংলা গাঁহত্যে আধাঁনিকতা £ র্লামপ্রসাদ ও ডারতনন্দ্ 

“আধূনিকতা”_ ভিন্নার্থে প্রগাতিশীলতা। যাঁদও সাহত্যে আধূনিকতা অত্যন্ত অস্পম্ট তথাঁপ 
প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সংস্কার ও সামাজিক প্রথার প্রাতবাদ জানিয়ে নতুন জাঁবন মূল্যবোধের 
প্রাতষ্ঠাকেই সাহিত্যের আধুনিকতা বলা যায়। সাহিত্যকে আধাঁনক আঁভধায় চিহ্ত করা যায় 
তখনই যখন কোন অন্তার্নীহত মূল্যবোধের প্রকাশে পূর্ববরঁ যুগ থেকে পৃথক, সামাজিক, 
ধর্ময় বা রাম্ত্রীয় পিপ্রোক্ষিতে সেই সৃষ্টি বি্লবকারা হয়, যাঁদ নবাঁদগন্তের দ্বারোদ্ঘাটক হয়ে 
একটা স্বতন্ত্র মর্যাদায় আধান্ঠিত হয়। প্রত্যেক ঘৃগের চালত সাহত্য পূর্ববতী ঘুগের সাহিত্যিক 
পদ্ধতি, প্রকরণকে অতিক্রম করেছে, এবং মে যুগের মানদণ্ডে সে সাহিত্য যথেষ্ট প্রগাতিশীল। 
প্রাচীন সাহিত্যেও আধ্মনিকতা আছে, বর্তমানের কালগত দূরত্বে তাকে অনাধূনিক বলা চলে না। 
প্রগাতিশীলতার একটা '্ট্যান্ড পয়ে্ট' আছে, সেই 'পয়েন্ট' পার হলে তা প্রান্তন হতে পারে, কিন্তু 
অনাধূনক বলা যায় না। একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য দুষ্টিভাঙ্গর পার্থক্য স্বাভাবিক, মানব- 
চিন্তা চাঁলফু সেই চলার পথে বর্তমানকে মাঁড়য়েই ভাবষ্যতের পদসণ্ার, কন্তু যা ফেলে এলাম 
তারও ছিল একাঁদন আভনবত্বের অহঙ্কার। এই প্রসঙ্গে রবান্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে--“আমাকে যাঁদ জিজ্ঞাসা কর বশুদ্ধ আধুনিকতা কী, তা'হলে আম বলব, বশ্বকে ব্যান্তুগত 
আসন্তুভাবে না দেখে শব্বকে নীর্ককারে তদগতভাবে দেখা। 7 আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসন্ত 
চিন্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধানক কাবা সেই 'নরাসন্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দ]্টতে দেখবে, 
এইটেই শা*্বতভাবে আধুনিক ।“ 

ধর্ম ও আ'ধভৌমকতা বাংলা সাহত্যের প্রেরণা হলেও তাতে জীবনরস বর্তমান। বাঙালীর 
জীবনের সংগ্রাম, বেচে থাকার দায় ও খাঁদ্ধলাভের অভীপ্সা মিলিয়ে বাঙলার সাহত্য। চর্যাপদের 
পরে যে কাব্যখানি প্রাচীনতম বলে স্বীকৃত হয়েছে তা শ্রীকৃষ্ককীর্তন। _অম্লীলতার বিতর্কে না 
গিয়েও এর কাব্যমূল্য সহজস্বীকার্য। এর রাধা ও কৃষ্ণের লীলা, বড়াই-এর দৃতীয়ালী ওই 
শতকের সমাজের রুপমোচন করেছে_-এই নিকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নরনারীর সহজাত প্রেম- 
বাত্তর কাঁহনীই কৃকীর্তনের উপজীব্য। 'শুধু বৈকুণ্ের তরে" বৈষব পদাবলী কিনা এ প্রশ্ন 
আমাদের 'চরাদনের। এখানেও শ্রীরাধার প্রেমের তীব্রতা ও সমাজের চন্র আঁঙ্কত হয়েছে। প্রাচীন 
বাঙলা সাঁহত্যে সর্বপ্র সমানভাবে বন্তুনিষ্ঠা ও জীবন বাস্তবতার প্রকাশ হয়নি ঠিকই, কিন্তু 
মধ্যযুগের মঙ্খলকাব্যে এই জাঁবন-রস-রাঁসকতা অত্যন্ত স্পম্টভাবে ব্যস্ত হয়েছে। “মনসা” গ্রাম্য 
দেবতা, কিন্তু তাকে অবলম্বন করেই যে আধুনিকতা যে প্রতিবাদ, জীবনসত্যের যে সোচ্চার ঘোষণা 
হয়েছে তা পূর্ববতাঁ কোন কাব্োই লাক্ষত হয় নাই। এর মধ্যে বাঙালীর জীবনস্পন্দন-এঁহিক 
সুখ স্বর্গ নয়, ইহলোকিক সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে চাঁদসদাগরের বলিষ্ঠ কণ্ঠে। অন্যায়, অত্যাচার 
ও অবিচারের 'বরুদ্ধে জীবনসত্যের সম্মানরক্ষায়, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠায় বিরাট পুরূষকার চ'দ 
সদাগরের জীবনের নতুন মূল্যায়ন। মঙ্গল কাবাগুলি গভীরতর জীবন প্রেরণার ছবি। কিন্তু 
তবু আমরা উপরোন্ত কাবাগুলিকে আধুনিক সাহিত্য বা কাব্কারদের আধুনিক-মনা বলে সমাদর 
কার না। তবে কি আমরা আমাদের নির্ধারিত সংজ্ঞাকে অস্বীকার করাছ। পূর্বে উল্লোখিত 
সংজ্ঞানুসারে সাহত্যে আধুনিকতার সীমা আরো প্রাচীনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে। 
সৈজন্য 'বাশস্ট চন্তাশীল লেখক বি' জি. ফ্রেজার তাঁর 'মর্ডানটি ইন 'লিটারেচর' পুস্তকে 
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বলেছেন সাঁহত্যে একটা |বিশেষ যুগপ্রবৃত্তিই আধ্মানকতার পরিচয়। এরূপ ব্যাপকার্থে 
আধুনিকতা ইংরাজী সাহত্যে এসেছে ১৮শ শতকের শেষ দিকে, রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্জে। বাংলা সাহত্যেও অনুরূপভাবে কোন একটা সময়কে আধুনিকতার সৃঁ্টকাল হিসাবে 
ধরা যেতে পারে। ইংরাজী সাহত্যে যেমন আধুনিকতার প্রারম্ভ সীমা হিসাবে ধরা হয়েছে 
১৮৯০ সাল, বাংলা সাহিত্যেও তেমান 'উনিশ শতকায় বুদ্ধিজীবী মানসের নবজাগরণের প্রারম্ভ 
সীমা হিসাবে ১৮ শতকের শেষ পর্বকে ধরা যেতে পারে। 

এই ১৮শ শতকের বাঙলা সাহত্য দুজন কবিকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। একজন কাবরঞ্জন 

রামপ্রসাদ সেন অপরজন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। বাঙালী স্বভাবতঃ আত্মবিস্মৃত জাতি, কিন্তু 
রামপ্রসাদ তাঁর গানে গানে আজো সুররাঁসক বাঙালী প্রাণে প্রাতাষ্ঠিত এবং রায়গ:ণাকর তাঁর তীক্ষ 
দীপ্ত প্রবচনে আজো প্রাণবন্ত। যে প্রাতবাদ, বাস্তব সচেতনতা, ব্যাস্ত স্বাতন্ত্যের কথা আগে 

উল্লেখিত হয়েছে, আঠারো শতকের উল্লোখত কবিদ্য়ের মধ্যে তার স্ফূরণ দেখা 'গিয়োছল। 
আজকের সাহিত্য আসরে ভারতচন্দ্রুকে আধুনিকতার পুরোধা বলে স্বীকার করা হয়। 'কন্তু ঠিক 
সমসামায়ক, সমবাস্৬বসচেতনশণীল, জীবনাব*বাসী রামপ্রসাদ এই বশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে 
কেন বণ্চিতঃ রামপ্রসাদের গানে বাংলা পল্লাদ;হিতার করুণ বিবাহিত জীবন, বঙ্গপদরুষের 
আলস্য ও ওদাসীন্য, বঙ্গজননীর নিরুপায় নয়নধারা গীত হয়েছে, রামপ্রসাদী গানে জীবন-রস- 
রাঁসকতা অতান্ত গভীরভাবে বিধৃত হয়েছে । সমাজ মানস বা সমাজনিভ'র ব্যন্তিচেতনা থেকে 
তাঁর গানের উৎসার। রামপ্রসাদ যখন তীরকন্ঠে গেয়ে ওঠেন “অন্ন দে, অল্প দে, অল্পূর্ণা” তখন 
তো সেই দুভক্ষি প্রপীড়ত, ক্ষুধার্ত বাঙালী জীবনই অন্তদর্যাঞ্টতে ভেসে ওঠে। আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনের স্বার্থসচেতনার উল্লেখ পাই প্রসাদী সংগীতে । “আমায় আর কত ঘ;রাবি মা 
চোখবাঁধা কলূর বলদের মত” তারপর 'মামলা-মোকদ্দমা' 'তবিলদারা" প্রভাতি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা 
তান বুঝয়েছেন সমাজে কত সংকীর্ণতা এসে গেছে। স্বার্থপরতার ঘণ্য নিদর্শনের প্রতীক ওই 
সকল শব্দ। অর্থাং সমাজে যেমন একটা পাঁরবর্তন এসেছে, গানে কাব্যে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার 
প্রয়াসও শুরু হয়েছে। কিন্তু তবু ভারতচন্দ্র ত'র 'লাপচাতুর্ষে, বচনভাঙ্গর বৌশিষ্ট্যে বাঙালী 
অন্তরে প্রভৃততম প্রভাব বিস্তার করলেন। ভারতন্দ্র যে শহধ,মান্র বাইরের ভাঁঙাতেই সাফল্য লাভ 
করলেন তা নয়-ভারতচন্দ্র সুতীব্র কণ্ঠে বদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সর্ব প্রকারের আবচার অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। ভারতচন্দ্রের শ্লেষের চাবুকে সমাজ বিধ্বস্ত হল। পাপাচার কুসংস্কার, 
ব্র্থতা-বেদনা রা্ঈপ্রসাদও গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, “মা করালী কালা”র চরণে সকল ক্ষুব্ধতা 
নিবেদন করেছেন এবং পরম প্রশান্তি লাভ করেছেন। রামপ্রসাদ জীবনপ্রোমক অথচ উদাসীন, 
তানি গৃহী অথচ ত্যাগী, তিনি ভোগণী অথচ যোগী । তাই রামপ্রসাদের শান্তপদে হতাশ অন্তরের 
আত্মীনবেদন আর ভারতচন্দ্রের কলসে জীবনাঁব*বাসী শীস্তমানের 'ধদ্রোহ, এই "বিদ্রোহী ভাবই 
ভারতচন্দ্রকে আধুনিকতার সূচক নিশি করেছে। ১৮শ শতকে রামাগণের মুখ "দিয়ে পাঁতানন্দা 
করানো কতখানি দ:ঃসাহসের পাঁরচয় আজ বিংশ শতকের উত্তর পণ্টাশ বিজ্ঞানী মনে তা কষ্ট 
কল্পনামা। ভাষা ও ছন্দের বিস্ময়কর কৌশলে, জীবনের প্রতি বেদনাহত িন্ত তির্যক দষ্ট 
ব্যজ্গাত্বকভাবে ও দেহসমূদ্র মণ্থনজাত বিষামৃত পরিবেশনে ভারতচন্দ্রের কীতত্ব অনন্যসাধারণ। 
ভারতচন্দ্র নাগারক এবং সামন্ত দরবার পাঁরিবেশে পাঁরপ্স্ট। সেই উচ্চস্তরের জীবনাসন থেকে 
'নার্বকার, "না্লস্ত নয়নে সমাজের সাধারণ জাীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই জাবনের 

চলমানতার প্রবাহে যে অন্তঃসার শূন্যতা তিনি দু'চোখভরে দেখেছিলেন, তাকেই অত্যন্ত নির্মোহ 
দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। তাঁর কুশলী বিদ্লুপদৃঘ্টি, তীক্ষ[ মন্তব্য, পাশ্ডিত্য, 
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সংস্কারবদ্ধ জীবনের উপর সুচতুর শরাঘাত বিদগ্ধ জীবনের তৃঁগ্তির আস্বাদন আনল, ব্বাম্ধ, 
জীঁবীর বৃদ্ধির পরিতৃপ্তি দিল। ভারতচন্দ্রের আবিভাবের সঙ্গে সত্গে বাংলা সাহিত্যে বন্তব্যের 
মধ্যে বৃদ্ধির ধার এলো, মননশীলতার প্রকাশ ঘটলো। অলঙ্কার এশবর্যে বাঙলা সাহত্য সমৃদ্ধি 
সম্পন্ন হলো। 

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সমসামাঁয়ক হলেও তাঁদের সাহিত্য মানসের স্বাতন্ট্য লক্ষণীয়। 
বাঙলার প্রাকৃত লোকায়ত জীবনের বেদনা, বিদ্বেষ, দুখ, দারদ্রকে প্রসাদী সর সন্ত 
করেছে আর ভারতচন্দ্রে প্রকাশ পেয়েছে বিদগ্ধ, ব্দ্ধিজণীবী, এশবর্য অলঙ্কার সমদ্ধ ব্যঙ্গবিদ্রুপ- 
প্রয়, তীক্ষ কলাদীপ্তিময় নাগর জীবনের রূপ। ভারতচন্দ্রের পাঁদ্মনী নারী চারন্র একাঁট অপূর্ব 
সৃন্টি। এই চারন্রাটর মাধ্যমে ভারতচন্দ্র তাঁর পুঞ্জবভূত ক্ষোভ ও ধিক্কার রেখে গেছেন। যে নারী 
স্বাভাবিক, সুস্থ সমাজ জীবন পেলো না, তাকেই সমাজপাতিরা ইঞঙ্গতময় বিদ্রুপ বর্ষণ করে 
গেল- সমাজের র্রেদান্ত পৈশাচিক মনোবৃত্তির পরিচয় এই অংশে বিবৃত । 

ভারতচন্দ্র এরীহক সুখকেই জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করতেন। জাবন্ত প্রয়োজনকে 
আধ্যাত্মকতার প্রলেপে ঢেকে রাখার তান বরোধী। জাঁবনের ভোগমুখীনতা ভারতচন্দ্রে 
ঃসাহাসিকতার পাঁরচয়বাহী, এ ভোগমুখীনতা বৈষ্ণব কাব্যে থাকলেও তিনি নিভক কণ্ঠে ঘোষণা 

করেছেন। এই হীন্দ্রিয়লিপ্সা, দেহলালসা থেকে যাঁদ মনে কার ভারতচন্দ্র নাস্তিক তবে ত'র প্রাতি 
অবিচার হবে। তিনি ধর্মাবশ্বাসী কিন্তু ধর্মভীরু নন। যে কুসংস্কার, ধর্মীন্ধতায় ৯৮ শতকের 
জীবনযাত্রা ক্রেদান্ত পঙ্গুতায় পর্যবাঁসত হয়েছিল তারই প্রাতিবাদ করে ভারতচন্দ্র যে দেবচরির্ন 
চান্রত করলেন তা সাটায়ার-এর তুলিকায় আঁকা। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সেকালের ব্যাভিচার, 
'বিবর্ণতাকে অতিরঞ্জনের তুলতে আঁঙ্কত করেছেন, এই আতিরঞ্জন সাহিত্যক্ষেত্রে আবশ্যক। “দূর 
হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখানো আবশ্যক ।" সাহত্যে 
আতরঞ্জন যে প্রয়োজন এই আধ্ানক স্বীকৃত সংজ্ঞাকে মনে হয় ভারতনন্দ্রই প্রথম বিদ্যাসুন্দর 
কাব্যে রূপ দিয়েছেন। 

আধুনিক বাংলার জন্ম ১৭৫৭ সালের পলাশীর আম্নকাননে। ১৭৬০ সালে বাংলা সাহিত্যের 
আদি আধ্দনিক কবির মহাপ্রয়াণ। ভারতচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য সাহতা, বিজ্ঞান ও যুন্তির সংস্পর্শে না 
এলেও তিনি পশ্চিমী মানুষকে দেখোছিলেন। এবং সেই খীম্টধর্মীবশ্বাসী, বিজ্ঞান সভ্যতার 
পতাকাবাহী মানব অবয়ব তাঁকে আন্ত করেছিল, তাঁকে মুগ্ধ বিস্মিত করেছিল। এই 
বিস্ময়জাত মুগ্ধতার প্রভাব তাঁর কাব্যে একটা সনাতন শৃঞঙ্খলভঙ্গের সুর এনেছিল এ কথা মনে 
করাও খুব অহেতুক হবে না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিদ্রোহের ভাব, বৈজ্ঞানিক মনোবাত্ত, তাঁক্ষ! 
'বিচারশান্ত এবং তার্কিকতা দেখা দিল। সেজন্যই এককালীন হয়েও, জীবন সচেতনশশল হয়েও 
রামগ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে শেষোন্তের ভালেই প্রগাঁতিশীলতার জয়াতলক আঁঙ্কত হলো, 
ভারতচন্দ্ুই আধুনিকতার অগ্রদূত রূপে সমাদূত হলেন। 

ভারতখ সরকার 
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আমাদের সামাজিকতা 

মানুষ সমাজবদ্ধজীব, একথা সর্বজনাবাঁদত সত্য। সমাজে থাকার দরুণ কতকগুলো রাঁত-নীত 
বাঁধ-নিষেধ মেনে চলতে হয় তাদের। দেশভেদে ও সমাজভেদে এগুলির পাঁরবর্তন ঘটে বটে কিন্তু 
মূলতঃ সে পরিবর্তন বাহ্যতঃ ঘটতে দেখা যায়, আমাদের আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় তার স্পর্শ 
কদাচিতই। কখনো কখনো অবশ্য এই বাহরঙ্গের এমন আমূল পাঁরবর্তন ঘটতে দেখা যায় যে, সংগে 
সংগে অন্তার্নীহত সত্যেরও পরিবর্তন হয়েছে বলে সাধারণের মনে একটা বিভ্রান্তি দেখা যায়। 

পাথবীর বহযাবখ্যাত ঘটনার অনূধাবনে এ তথ্য পারিস্কার হবে বলা চলে। ফরাসী বিপ্লবের 
কথাই ধরা যাক। এ বিপ্লবের সূত্রপাতে শলবা্টি ইকোয়ালট, ফ্রেটাঁ্নীট'র ধবজা উচ্চে তুলে 
ধরা হয়োছল। কিন্তু ক্লমশঃই এ তিনাঁট বাণণ নিতান্তই মৌখক হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত তাই 
সম্ভব হয় নেপোলিয়'র উদ্ভব। এবং তদবাঁধ ফ্রান্সের রাজনৈতিক আঁস্থরতা যে প্রায় চিরন্তন 
হয়ে রইল তার পেছনেও এঁ বিপরাঁত মনোভাব একনায়কত্বের প্রাত ঝোঁকই কাজ করছে একথা বোধ 
হয় বলা চলে। কাজেই সামাজিক রাঁতিনীতির বাহরত্গের পারবর্তনই যে, সম্পূর্ণ ও মৌল 
পাঁরবর্তন নয় এমন কথাও অনস্বীকার্য । 

তবে কখনই যে মৌল পাঁরবর্তন ঘটেনা এমন কথা জোর করে বলা চলে না। যখন 
অন্য দেশাগত নতুন কোন সভ্যতার সংগে দেশজ সভ্যতার প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং দেশজ সভ্য- 
তাকে বাহরাগত অপেক্ষাকৃত শ্তুশালী সভ্যতার কাছে হার মানতে হয় তখনই সামাজিক 
কাঠামোর আমূল পারিবর্তন ঘটে। অতাঁতকালে দ্বাঁপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতার আধিপত্যে 
এ তথ্যের প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু এমন পাঁরচ্কার দৃষ্টান্ত খুব বেশী দেখানো সম্ভব নয় কারণ 
এক সভ্যতার সংগে প্রায় সমশান্তসম্পন্ন অন্য এক সভ্যতার সংঘর্ষই সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় 
আর সেক্ষেত্রে সমাজ মানসে একটা দোটানার সৃষ্টি হয়। আজকে আমাদের সমাজে সেই দোটানার 
ভাবই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দোটানার সমাপ্তি হবে বা আদৌ হবে কিনা তা নাশিত করে 
বলা সম্ভব নয় তবে এর ফল যে সমাজের দিক থেকে খুব গ্রাঁতিপ্রদ হচ্ছেনা, তার প্রমাণ আমরা 
সকলেই পাচ্ছি। 

আগেকার সামাজিক উৎসবের সামাজিকতাটাই ছিল মৃখ্য। কোন এক বাঁড়তে কাজ হলে 
তাদের বাঁড়র সংগে সম্পাকতি ব্যন্তিরাতো বটেই এমন কি প্রাতিবেশনরা পর্বত সে কাজের সমস্ত 
দায়আদায় নিজেদের কাঁধে নিতে বিন্দূমান্র ইতস্তত করত না। একের কাজ সেখানে সকলের 
কাজ বলেই 'বিবোঁচত হত। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য এইভাব আঁধক প্রকট ছিল। গ্রামের বাঁধ; বাঁড়তে 
কোন সামাজিক উৎসব কালে কোন বাড়িতেই হাড় চড়ত না। জমিদার বাঁড়র বিয়ের আগে 
পরে পি-সাতাঁদন দার প্রজারা পেট ভরে খেয়ে বাঁচত (প্রসংগতঃ বলে রাখ অল্প িছাঁদন 
আগে গ্রামাঞ্চলে এক বিয়ে বাঁড়তে আমান্রুত আতা প্রায় সমসংখ্াক রবাহ্ত আভাঁথকে 
পাঁরতোষ সহকারে আহার্ধ গ্রহণ করতে দেখোঁছ এবং শননলাম প্রায় প্রাতাট গ্রামেই কোননাকোন 
বাঁড়র উৎসবে এঘটনা নিয়ামত ও নিতা প্রচলিত রাঁতি)। 

নগর প্রসারের সংগে সংগে নাগাঁরক সভ্যতার বিকাশ ঘটতে লাগল ফলে সামাঁজকতায় 
কিছুটা পাঁরবর্তন দেখা দিল। স্বাভাবিক কারণেই আমীন্দিতের সংখ্যা আমল্লণকর্তার আর্থিক 
অবস্থা, সামাজিক প্রাতষ্ঠা ইত্যাদর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তবে প্রথম অবস্থায় পাড়ার 
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সকলকেই নিমন্মণ করা ছিল সাধারণ রাঁতি। এই সময়ে নিমন্ম্ণকর্তার সামর্থ অন্যযায়ী 

আহারের ব্যবস্থা হত। সাধারণ্যে আহারের 'নিমল্ণূকে বলা হত ফলার। ফলার ছিল দু ধরণের 

কাঁচা ও পাকা। ফলারে চিণ্ড়া, মাড়, গুড়, কলা ইত্যাদি দেওয়া হত আর পাকা ফলারে 
লুচি, তরকারণ ইত্যাঁদ রাঁধা জানস। আবার উপকরণের আঁধক্য বা স্বঙ্পতা অনুসারে উত্তম, 
মধ্যম ও অধম এই তিন ধরণের ফলারের কথা বলে হয়েছে। এই সব ফলারের লক্ষণ নিয়ে 
প্রচলিত ছড়াও দেখা যায়। কিন্তু ্লমশঃ জাতিভেদাঁদর শোথল্যবশতঃ পাকা ফলারের প্রচলনই 
প্রসারত হল। সাধারণ গৃহস্থ ও ধনীগ্ৃহে উপকরণের তারতম্য কেবল অর্থসংগাঁতির দ্যোতক হয়ে 
উঠল অর্থাং মূলগত বিশেষ কোন প্রভেদ রইল না। ফলে সামথের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ল, 
সম্মান বাঁচাতে ক্ষমতারিন্ত খরচ নিয়মে পর্যবাঁসত হল। অবশ্য ইদানীং কালে বিশেষতঃ দাঁক্ষণ 
কলকাতার কোন কোন অণ্চলে এনিয়ম পালটানোর একটা সঙ্ঞান প্রচেষ্টা চলছে। তবে তা দেশজ- 
রীত অনুসারী না হয়ে সম্পূর্ণ পাশ্চমী রিসেপশানের দেশী সংস্করণ রয়ে উঠেছে। তাই তা 
দেশবাসীর 'নিন্দারই কারণ হয়ে পড়ছে । আর্ক সামর্থের বিচারে কিন্তু এ পাঁরবর্তন আসছেনা, 
আধিকাংশ ক্ষেত্রে সমর্থরাই এই নতুন রাঁতি প্রচলনের উদ্যোন্তা। আমাদের মনে হয়, দেশজ 
রাঁতি অনুসারী একটা মধ্যপন্থা আবিস্কার অর্থনৌতিক তথা সামাজিক কারণে অরশ্যম্ভাবী 
হয়ে উঠেছে এবং সমাজ নায়কদের এ বিষয়ে অবহিত হয়ে যথাবাহত ব্যবস্থা গ্রহণ আশু 
প্রয়োজন। 

সামাজিকতার দুটি দক-_এক নমল্্রণকর্তার দিক, যে দক নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা 
করা হল আর নমান্মদত আতাঁথর দক। আঁতাঁথ শব্দাটর আগে নমান্নিত বিশে- 

ষণের ব্যবহার অবশ্য ভারতীয় এীতিহ্যানূসারী নয়। ভারতীয় এঁতিহ্যে বলে, গৃহাগত আহত, 
অনাহৃত বা রবাহৃত ব্যান্ত মাত্রেই অতিথি এবং যেহেতু অতিথি মান্রেই নারায়ণ সুতরাং তাদের 
সকলের তুঁন্টিসাধন গৃহকর্তার পাঁবন্ন কর্তব্য। প্রাতদানে আতাঁথর 'তরফ থেকে কোন কিছু 
করার দায়ত্ব ছিল না কারণ আঁতাঁথ সেবার ফল িন্রগ:প্তের খাতার জমার ঘরে বেশ মোটারকম 
দাগ ফেলবে এই ছিল ধারণা । যে কাজে পারলৌকিক উন্নাত স্মনশ্চত তার দরুণ লৌকিক 
মূল্য বা উপহার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর মনে করা হত। বিশেষ সামাঁজক উৎসবে 
গুরুজনস্থানীয়রা আশীর্বাদীস্বরূপ যংকিপ্ৎ প্রদান করতেন, বন্ধৃস্থানীয়রা আনন্দ ও প্রীতি 
উপহার হাজির করতেন আর আত্মীয়রা দিতেন লোৌফকিকতা। অবশ্য এর কোনটাই বাধ্যতামূলক 
ছিল না। মনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে এজিনিসটি গণ্য করা হত। কিন্তু কালক্রমে িম- 
ন্মত ও 'নমন্তরণকর্তার সামাঁজক প্রাতষ্ঠার দ্যোতকস্বরূপ উপহারকে গ্রহণ করা হতে লাগল। এর 
পেছনে কিছুটা পাঁশ্চমী মনোভাব সক্রিয় ছিল না এমন কথা জোর করে বলা চলে না। ইউরোপ 
আমোরকার, বিশেষতঃ অগ্রসর দেশগ্ীলতে 'ববাহের পর মা-বাবার সংগে একত্র থাকার রেওয়াজ 
নেই বললেই চলে । ফলে বিবাহের অব্যবাহত পূর্বে বর কনের বন্ধু-বান্ধবদের সাংসারিক প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্যাদি উপহার দেওয়ার একটা প্রথা প্রচলিত আছে। এই 'পাওয়ার' প্রথার প্রভাব আমাদের 
দেশের ওপর যে পড়েনি তা বলা যায় না বোধ হয়। 

কারণ যাই হক আজকের 'দনে নিতান্ত শিশুকে আমল্লণ জানালেও তাকে কিছ: না কিছ? 
উপহার 'দিতে হবে এটা প্রায় স্বতঃিদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে যে বিপুল পাঁরমাণ আর্থক ও 
সামাজিক অপচয় হচ্ছে তা সমাজনেতাদের দূশ্চিন্তার খোরাকই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকে ভারতের 
উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকঞ্প যখন অর্থাভাবে ব্যাহত হচ্ছে তখন এভাবে অপচয় ঘটানো অত্যন্ত 
অন্যায় তা ভাববার সময় এসেছে বলেই মনে কারি। 



১৩৬৯] মহাকাঁব চপার ৩২৩ 

এসম্বন্ধে কিছু কিছ; চিন্তা যে হচ্ছেনা তা বললে অন্যায় হবে। কিছুদাদন আগে এক 
সামাঁজক উৎসবের আমল্মণপন্রে আমন্মণকর্তা উপহার প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার স্বীকৃতি 

দিয়েছিলেন এবং তা বহুজনের প্রশংসা অর্জন করোছিল। কিন্তু অমন এক আধাঁট ইতস্তত 

বাক্ষিপ্ত প্রচেম্টাকে সার্থক আন্দোলনের. রূপ দেবার সম্ভাবনা নিতান্তই অঙ্প। অথচ তা না 

হওয়া পর্যন্ত একটা সুষ্ঠু মধ্যপন্থা নির্ণয় কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের পাঁর- 
বার্তত পারপ্রেক্ষিতে তার প্রয়োজনীয়তা অপাঁরসীম একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজ- 
কের দিনে সামাঁজক সামাঁজক উৎসবের পশ্চাৎপট যে আমূল পালটেছে এ কথাও অনস্বীকার্ধ। 
সামাজিক উৎসবের সামজক অবস্থাটা আজকে গো, উৎসবটাই প্রধান, কাজেই সে অবস্থায় সামাজিক 
লোৌকিকতার দাবীটা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসাটা শুধু অসমীচিন নয় অন্যায়ও বটে। ঘাঁনম্ঠ 
বন্ধ; যেখানে বন্ধুর বিবাহ উৎসবে উপাঁস্থত না হওয়ার কৈফিয়ৎ খাড়া করে, ণক করব ভাই 
উপযুস্ত উপহার িনতে পারলাম না বলে আসতে পারান। তখন সমস্ত ব্যাপারটাই একটা 
পীড়নের রূপ নেয়না কি ? স্বতোচ্চারত আনন্দ বা উপযুন্ত সহানুভূতি যেখানে আশা করা হয় 
সেখানে নীরস লৌককতা মৃখ্য হওয়া অন্দাচত এধারণা সর্বজনসমক্ষে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। 
তাহলেই আমাদের সামাজিকতা তার স্বাভাবিক কল্যাণময় রূপ ফিরে পাবে। 

রাবি গিল্ত 

মহাকৰি চসার 

পচশো বছর আগে ইংলশ্ডের মাটিতে জন্মোছলেন মহাকাব চসার। সেই সন্দর প্রভাতে বর্ণচ্ছটা 
সূর্যযালোকের সঙ্গে সঙ্গে ধন্য হল ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিতা। চসার আঁবর্ভূত হলেন। 

আধুনিকতার স্ব্ন সঙ্জে নিয়ে এলেন। সূম্টি করলেন আধুনিক কবিতা । প্রসার করলেন 
ইংরেজী ভাষা ও সাহত্যের। একথা সত্য যে ভাষা ও সাহত্য প্রসার লাভ করে সংঘাত ও সম- 
ন্বয়ের মধ্য দয়ে। তাই ইংরেজ সাহতোোর উন্নাতর পথে একাঁদকে যেমন এসেছে প্রচণ্ড সংঘাত 
আবার অপরা ৷ দকে ঘটছে সমন্বয়। এ্যাংলো সেকসান যুগের পর ১০৬৬ সালে নর্মানেরা 

হেম্টিংসের যুদ্ধে ইংরেজদের হাঁরয়ে রাজ্য দখল করল নর্মানদের মাতৃভাষা ফরাসী কাজেই এই 
ফরাসী ভাষা দুশো বছর ধরে ইংরেজী ভাষাকে পদানত করে রাখল। দেশের সকল কাজে ও 
সর্বত্রই ছিল ফরাসী ভাষার প্রচলন, ইংরেজী ভাষা পরাধীন জাতির ভাষা, নিম্নস্তর লোকের 
ভাষা বলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র হতে এই ভাষাকে নির্বাসন দিয়ে সগোৌরবে ফরাসাঁ ভাষাকে 
প্রচার করা হতে লাগল। ফরাসী ভাষার চাপে এমনই অবস্থা হয়েছিল যে অনেকেই মনে করে- 
ছিলেন যে এবার বোধ হয় ইংরেজা ভাষা পৃথিবী থেকে বিল[প্ত হবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা 
ছিল অন্যরুপ। কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের রাজনোতিক আকাশে হঠাৎ পটভূমিকার পারবর্তন হল। 
ইংরেজ ও নর্মান পরস্পরের সাঁহত মিশে গেল এবং নর্মানেরা ইংলণ্ডকেই নিজ জন্মভূমি বলে 
স্বীকার করে নিল, এই পাঁরিবর্তনের ফলে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা এক নূতন স্বাদেশিকতার মন্দে 
উদ্বুদ্ধ হল। রন্তু ও ধর্ম এক থাকার জন্য এদের মিলন খুব সহজেই ঘটে গেল। দুটো বছর 
পরে আবার ইংরেজী ভাষা মাথা তুলে দাঁড়াল এবং দেশের সবন্র ছাঁড়য়ে পড়ল। ইংরেজী ভাঘার 
কাছে পরাজয় বরণ করে ফরাসী ভাষা দেশ থেকে বিলীন হয়ে গেল। 

৬ 



৩২৪ সমকালশীন [ভার 

নর্মান বিজয়ের অনেক পরে চোদ্দ শতকে ইংলণ্ডে এক নূতন মিশ্র ভাষা জন্ম গ্রহণ করে। 
তাকে সাহিত্যে রূপ দেন মহাকবি চসার। চসারকে আধাঁনক ইংরেজী কাঁবিতার জন্মদাতা বলা 
যেতে পারে। তান ছিলেন মধ্যযুগের লোক কিন্তু তান 'চন্তা জগতে প্রথম মধ্যযুগের সামা 
আত্ম করে আধুনিক যুগে পা দেন। তাঁর লেখায় মধ্যযুগ ছাড়া আধুনিক যুগের অনেক 
চিহ্ন দেখাতে পাওয়া যায়। তিনি ফরাসী ও ইটালী লেখকদের অনুসরণ করতেন। অনুবাদ 
সাহিত্যে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তানি বহু বিষয়ে অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 
'ক্যানটানবোরি টেলস' বইখানি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। এই বইয়ে তানি উচ্চশ্রেণীর রাঁসকতা 
ও তৎকালীন সমাজের অব্যবস্থার কথা লিখে গেছেন। বইখানির মুখবন্ধে চসার বর্ণনা করে- 
ছেন £-ইংলন্ডের বাভন্ন শ্রেণী সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের প্রাতানাঁধ বান্শজন লোক তীর্ঘযাত্নী হয়ে 
ক্যানটানবেরির পবিভ্র পাঠ দর্শনে যাচ্ছেন। এক হোটেলে সকলে সমবেত হয়েছেন। হোটেলের 
মালিকও এই তীর্ঘযান্নীর দলে ভিড়েছেন। যাত্রার পূর্বে সর্ত হয়েছে যে, প্রত্যেকে যাবার ও 
ফিরবার পথে দুটি গল্প বলে যাত্রীদের পথ ক্লেশ অপনোদন ও মনোরঞ্জন করবেন, যার গল্প 
সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তাঁকে অপর 'সকলে সেই হোটেলে এক ভোজে সধবার্থত করবেন। সেই 
উপলক্ষ্যে এই 'কণ্চিদাধক ন্রিশজন যাত্রীর পোশাক পারচ্ছদ ভাবভগ্গী-চারত্র ও ব্যবহারগ্ত 
পার্থকোর কি সুক্ষ বিশ্লেষণ ও সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের সমাজ যেন জীবন্ত 
মৃর্ত পরিগ্রহ করে ও ভিন্ন [ভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হয়ে তার অফুরন্ত বৈচিত্র ও প্রাণশান্ত নিয়ে 
আমাদের সামনে এসে দাঁড়য়েছে। এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে চসার যে রাঁসকতাপূর্ণ মনো- 
বৃত্তির পারচয় দেন তা মধ্যযুগে দুর্লভ প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাতীনীধির আকৃতি ও প্রকীতির যে 
চিত্র তন এ'কেছেন তা সক্ষমনদর্শতায় অতুলনীয় বিশেষতঃ ধর্ম-যাজক সম্প্রদায়ের চনে যে 
সব অসঙ্গতি ও দূর্বলতা আছে তার প্রতি তিনি প্রগাঢ় স্নেহমণ্ডিত বিদ্রুপ কটাক্ষ করেছেন। 
যার সরস কৌতুকাপ্রয়তা আধ্যানক যুগেও উপভোগ্য। এই সরল ও সক্ষম বিদ্রুপশশলতা, 
যূগোচিত সংস্কারকে আতিক্রম করে স্বাধীন চিন্তার পাঁরচয়, সমাজ সমালোচনার আশ্চর্য; শান্ত 
এ সমস্তই ত'র আধুনিকতার নিদর্শন। চসার ইংরাজী সাহিত্যের সত্কীর্ণতা ঘুচিয়ে একে 
ইউরোপাঁয় ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করেছেন; তিনি মধ্যযঃগের কুসংস্কার ও আতীরন্ত গাম্ভীর্য 
ভেদ করে তার মধ্যে লঘু রাঁসকতায় নির্ঝর বইয়েছেন ও নতুন ইংরাজী ভাষার সাহত্যে গৌরব 
সংপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ইংরাজী সাহিত্যকে এক সম্মানিত আসন 
দান করেছেন। 

চসার অভিজাত বংশের লোকদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতেন। রাজ দরবারে তাঁর 
ছিল যথেষ্ট খ্যাতি। এরজন্য অনেকে তাঁকে বড়লোক ঘেনসা বলতেন কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য 
যে তখনকার সামাজিক পাঁরবেশ অন্যায় যে কোন কাব বা সাহিত্যিক রাজা বা জমিদার শ্রেণীর 
কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেয়েছেন প্রচুর সহযোগিতা। তাই কোন কোন কবি বা 
সাহিত্যিক এ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে 'মশতেন। উগ্র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চসার সম্বন্ধে 
বলেছেন : চসার গরাবদের কথা ভাবতেন কম, মধ্যবিত্ত বাঁণক ব্যবসায়ণ প্রভাতিকে (তান দেখ- 
তেন যথেষ্ট সহানভতির সাহত কিন্তু প্রধানতঃ অভিজাত--স্লভ দষ্টিভষ্গণ দিয়ে। বিশেষতঃ 
তাঁর পাঁরহাস রাঁসকের মনোবাত্ত ছিল-অসঞ্গাঁতি বিশ্লেষণের দ্বারা হাসারস যোগানই ছিল 
তাঁর প্রধান কাজ। জীবনের গভাঁর বেদনা, রিন্ত বঞ্চিতদের হাহাকার, ক্ষুধারিষ্ট অত্যাচারিতদের 
অন্তঃরুদ্ধ ক্ষোভ, বিধাতার বিরুদ্ধে আভিমান ও 'বিদ্রোহ_এই সমস্ত কঠিন সমস্যার ধার ঘে'সে 
তিনি যান নি। অথচ ইংলণ্ডে সেই সময় ভাষণ সামাজিক বিশ্ংখলা ও বর্বরতা চলছিল। 
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দারিদ্র ও দূঃখকষ্ট চরম সীমায় পেশছে ছিল কিন্তু চসারের রচনায় তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছ, 
পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের দুঃখ ও বেদনা তাঁর জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। 
1তনি যা লিখেছেন বড়লোকদের নিয়ে। 

মোটের উপর পুরাতন ও নৃতনের মাঝে দরড়য়ে চসার ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় নিজেকে 
নিয়োজিত করেছিলেন বলে আজ সমগ্র বিশ্বে যে ইংরাজী ভাষা ও সাহত্যের এত ব্যাপ্তি তাঁর 
মূলে মহাকাব চসারের অবদান অনেকখানি-এ কথা অনস্বাকার্য। মধ্যযুগে ঘাঁদ সারের 
আবির্ভাব না হত তবে হয়ত ইংরাজী সা“হত্যে অনেক বিকৃতর্প আমরা দেখতে পেতাম কারণ 
চসার মারা যাওয়ার পর প্রায় দেড়শো বছরের মধ্যে ইংলন্ডে আর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য 

সান্ট হয় নাই। এই দেড়শো বছর ইংরাজী সাহত্য চসারের প্রেরণা নিয়ে বেচে ছিল। এই 
দেড়শো বছর ইংরাজাঁ সাহিত্যকে এক অবসাদের যুগ বলা হয়। 

সঞ্জববকৃমার বস; 



সমালোচনা 

রবীন্দ্র প্রতিভার পারচয়।। ক্ষুদিরাম দাস। বূকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা । 
মূলা দশ টাকা। 

কাবপ্রাতভা নিয়তিকৃতনিয়মরীহতা। লোকজীবনের নিয়ত চালনার পশ্চাতে যে নিয়ম-নীতি 
বিরাজ করে, কবি-প্রাতিভার বিকাশে সেই নিয়ম-নীতি হানশান্ত। জ্ঞানের মাপকাঠি দয়ে এই 
প্রাতভার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব। অথচ জাবনে এই প্রতিভার প্রভাব অপ্রাতরোধ্য। তাকে কোনো- 
একটা-উপায়ে ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীতে আনতে না পারলে স্বাস্তি কোথায় ! সেই জন্য কবি-প্রীতিভাকে 
[বিশ্লেষণের প্রচেম্টারও অন্ত নাই। "কমিদম:-_এ প্রশন ব্যাকুল করেছে রসপ্রমাতাকে। তাই দেখি, 
দেশে দেশে যুগে যুগে কাব্যসৃষ্টির সংগে সংগে চলেছে কাব্য-জিজ্ঞাসা। 

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রাতিভার বিরাট স্বরূপের উদ্ঘাটনের প্রয়াসের উৎসও সেই একই 
মনোভাব। যদিও। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন যে, কাবতা বুঝবার জিনিষ নয়-সে হলো হৃদয়ে 
বাজবার; তবু তাকে বাদ্ধ 'দয়ে গ্রহণ করবার প্রয়াস তো থামে না। তাই রবীন্দর-প্রাতভার 
পাঁরচয়কে বাম্ধিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপিত করার প্রচেম্টা চলেছে এবং চলবেও। রবীন্দ্-আলোচনার 
ক্ষেত্রে কাবর বহ:জ্ঞত জাঁবনী যেমন একটা মস্ত সুবিধা তেমান আবার মস্তবড়ো বাধা-ও। কারণ, 
এই বিরাট পুরুষের বাঁহজাঁবনের কর্মোদ্যম ও ঘটনাবলী উত্জ্ংগ গিঁরশৃংগের মতো মাথা তুলে 
দাঁড়ায়। ফলে, কাঁবর সাঁষ্ট-আস্বাদে এই ব্যান্ত-জীবন ওতপ্রোত হয়ে মিশে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ 
সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন--“বাহির হইতে দেখো না এমন করে। আমায় দেখো না বাঁহরে।” 
তাঁর কঠিনসন্তার এই অনন্যপরতন্ত্র রূপাঁটকে বাইরের ঘটনায় আচ্ছন্ন ও আবিল করে না তুলবার 
জন্য স্বয়ং কাঁবর সেই সাবধান বাণীটিকে ?শরোধার্য করে অধ্যাপক ক্ষাদরাম দাস রচনা করেছেন 
সমালোচ্য “রবান্দ্র-প্রীতিভার পারচয়” নামক স্মীলাখত গ্রন্থখাঁনি। গ্রল্থাটর নামকরণের মধ্যে যে 
ব্যাপক প্রত্যাশা-পূরণের প্রাতিশ্রাতি আছে, বিষয়বস্তুর বিচারে সেটা অবশ্য কিছুটা বিভ্রান্তিজনক 
এবং গ্রন্থকার সে বিষয়ে নিজেও সচেতন। এ বিষয়ে তাঁর কৈফিয়ং : “বইটির নাম “রবীন্দ্র-কাব- 
প্রতিভার এঁক্যসূত্র নির্ণয় ও তৎসত্রে কাব্যের বিচার হলে অনেকটা যথাযথ হত। কারণ, এ বিশেষ 
দৃম্টিকোণ থেকেই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে তাবৎ কবিতা গদ্যে বিশ্লেষণ করার জন্য নয়। 
কিন্তু নাম দীর্ঘ হলে পাঁরচাতর পক্ষে অসুবিধাজনক হয় বলে সংক্ষেপ অবলম্বন করতে 
হয়েছে। যে বিশেষ দৃম্টকোণ থেকে লেখক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন তার 
নিদেশও তিনি গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকেই-সেই সমস্ত পাঁরবর্তপরম্পরার মধ্যে 
নিঃসন্দেহে একটা এঁকাসত্র আছে" আপন স্্ট সম্পর্কে কাবর এই উত্তিই লেখকের দিগ্দর্শক। 

এখন দেখা যাক, গ্রন্থকার কীভাবে তাঁর পরিকম্পনাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। নয়াট 
পারিচ্ছেদে বিভন্ত গ্রন্থাঁটর বিষয়সূচী নিম্নরূপ £-(এক) প্রস্তাবনা; (দুই) অপ্রকাশের কাল ঃ 
বনকুল থেকে কাঁড় ও কোমল; (তিন) প্রতিভার উন্মেষ £ মানসাঁ ও সোনার তরণ; (চার) প্রাতিভার 
বিকাশ, প্রথম পর্যায় £ চিন্রা; (পাঁচ) প্রাতভার বিকাশ, দ্বিতীয় পর্যায় £ চৈতাি থেকে নৈবেদ্য; 
(ছয়) প্রাতভার বিকাশ, তৃতাঁয় পর্যায়,_অরুপানুভবের প্রারম্ভ £ নৈবেদ্য থেকে শারদোংসব; 
(সাত) প্রাতিভার বিকাশ, চতুর্থ পর্যায়-অরুপানুভবের পূর্ণরূপ £ গতাঞ্জাল থেকে গীতালি; 
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(আট) প্রাতিভার পাঁরণাম-জীবন ও অরূপের সমন্বয় £ গাতালি-বলাকা-ফাঙ্গদনী-পূরবা-মহায়া- 
মুওধারা-রন্তকরবী; এবং (নয়) গোধুলি-পর্যায় £ পরিশেষ থেকে শেষ লেখা। 

প্রদ্তাবনায় লেখক এই গ্রন্থরচনায় পশ্চাদ্বতর পাঁরকজ্পনাটিকে ব্যন্ত করেছেন। জাবন 
তথা প্রকৃতি হতে অরুপ-চেতনায় উত্তরণ এবং পুনরায় অরূপ হতে জীবনে অবতরণ তথা জীবন- 
অরূপ সমন্যয়-_রবীন্দ্র-কাব্যে লেখক এই সামা-অসামের লীলাই প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রচলিত 
কোনো শাস্ত্রীয় তত্ীদর্শে নয়আপন গভীর উপলব্ধির আলোকে লব্ধ কবির বিশিষ্ট ঈশ্বর- 
চেতনাকে লেখক অরুপ-চেতনা নামে আঁভাঁহত করেছেন। আর এই অরুপকে কবি অপরোক্ষ 
করছেন বিশ্বের বিচিত্র রূপের মধ্যেই_তাই তো কবি একের চরণে বিচিন্রের নর্মবাশিখানি সপে 
দয়েছেন। 

প্রদ্তাবনায় লেখকের বন্তব্য থেকে প্রাসংাগক অংশ উদ্ধৃত করা যাক £ 'কেবল মতরপ্রসীত 
নয়, মর্তজীবনানুরাগের সংগে অনিবার্ধভাবে অরূপানূরাগ এবং পাঁরশেষে জীবন ও অরূপের 
সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণতা ।' আরও বলছেন, 'জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবান্দর-কাব্য- 
বিশিস্ট, কোনো জাীবন-বিশ্লেষণে বা ব্যন্তমানসের অতি সাধারণ অভিলাষাঁদর বর্ণনাতে নয়, 
কামনাময় স্বার্থময় জীবনের পূর্ণতার বাণীতে তো নযই।' অরূপের স্বরূপ-বিশ্লেষণে লেখকের 
মন্তব্য : কবির অরুূপ-উপলব্ধি তাঁর প্রকৃতিভাবুকতা বা প্রকীতি-সৌন্দর্যাবহবলতা থেকেই উৎপন্ন 
হয়েছে।' অনান্র, 'কাবর অরূপ বা অসাম বা এক প্রকীতর লঈলার মাধ্যমে রসর্পে কাঁবর অন্তরে 
প্রবেশ করেছেন, পূর্বানার্দঘ্ট কোনো আইডিয়া বা তত্বরূপে নয়।' কাবর উপলাধ্ধর এই রস- 
রূপতার উপর জোর 'দয়ে লেখকের 'সিদ্ধান্ত ঃ রবীন্দ্রনাথ কবান্দ্র খাঁষ অথবা দার্শানক যে-রূপেই 
বিস্ময়বিমুণ্ধ পাঠকের নিকট প্রাতিভাত হোন্ না কেন, তাঁর কবি-স্বভাবের দিক দিয়ে বিবেচনা 
না করলে তাঁর কাব্যের সর্বসংসকারমনূ্ত যথার্থ উপলব্ধি থেকে বাত হতে হবে, এই আমাদের 
বিশবাস।, 

প্রস্তাবনা-অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত অংশগূলি অনুধাবন করলেই এই গ্রন্থাটর মৌল উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এর পর আটটি পরিচ্ছেদে অধ্যাপক দাস একাগ্রমুখী নিষ্ঠার সংগে 
রবীন্দ্রনাথের প্রাতভার উন্মেষ থেকে পাঁরণাম পর্যন্ত ধাপে ধাপে অনুসরণ করেছেন-কবির 
সৃম্টির আন্তম পর্বও এই আলোচনায় অন্ততু্ত হয়েছে। 

বিশাল বারিধি-তুল্য রবীন্দ্র-কাব্য-সমবূদ্রের মান্র সেই ফেনশীর্য তরংগগ্দলই লেখক 
নিরীক্ষণ করেছেন যেগদ্লির মধ্য দিয়ে তাঁর এই জাবন-অরুপ তন্তু প্রাতিষ্ঠিত হতে পারে। 
এবং এই আলোচনায় প্রায় সকল কাব্য ও কিছ কিছ; নাটক অংগাঁভূত হয়েছে। আলোচনাকালে 
লেখকের মূল দূম্টভংগী কোথাও বিচলিত হয় নাই-_দার্শীনকসূলভ প্রজ্ঞার ভংগাতে গ্রন্থকার 
স্বীয় মতকে প্রাতষ্ঠিত করেছেন। কবির নিসর্গানূরাগ, মানবপ্রেম আর অরূপানূভূতি সম্পার্কত 
আলোচনায় অধ্যাপক দাস বহুল উদ্ধৃতি সহায়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকাঁট পাঠকের সম্মৃখে 
উদ্ঘাটিত করার প্রয়াসী হয়েছেন। প্রসংগত কাঁবচিত্তে প্রকৃতির ভয়ালস্ন্দর রূপের প্রাতিক্রিয়া, 
কবির মৃত্যুসম্পাকতি "চন্তা প্রভৃতি আত মূল্যবান বিষয়ের আলোচনায় লেখকের নৈপণ্ণ্য প্রকাশিত 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অরূপ দর্শনের সংগে মত্যু-সম্পর্কে তাঁর ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে যুস্তাঁ এই 
হচ্ছে লেখকের সিম্ধান্ত। 

'জীবন-দেবতা' উপলাব্ধি সম্পর্কে লেখক প্রচলিত নানা মতের সবিস্তার আলোচনার শেষে 
স্বকীয় 'নার্দ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : “এই শন্তি ঈশ্বর নন, সোন্দর্যমূর্তিও নন, কাবির 
আত্মশন্তি মান্ন।' 'মানসসুন্দরী-লশলাসংগনী' শ্রেণীর কাবতাগুলিকে তিনি সংগতভাবেই এই 
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জাঁবন-দেবতা উপলব্ধি থেকে পৃথক করেছেন। এই 'মানসস.ন্দরন' শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে 
তান কবির সৌন্দর্যচেতনার পারচয় পেয়েছেন।. কবির এই সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কে লেখক 
বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের সোন্দর্য চেতনার প্রকাশে নারীরূপের স্পর্শে তাঁর স্বভাবের একটি উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য। নারীর্প বিমশ্ডিত হয়ে অপূবতাপ্রাপ্ত হয়েছে বলেই এই শ্রেণীর কবিতা 
সাধারণ সৌন্দর্যের কাবতা থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে ।' এই প্রসংগে কবির ভাব-জীবনে কাদম্বরণী 
দেবার প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে । জীবনের সূচনা হতে সায়াহুকাল পর্যন্ত লাখিত রবীন্দ্র 
নাথের বহু রচনায় এই নারীর মহিমোন্নত মূর্তির প্রকাশ্য ও অলক্ষ্য পদসণ্টার কি শোনা যায় না? 
এ বিষয়ে লেখকের একান্ত নীরবতা ভগ্ন হলে উৎসুক পাঠকের তৃপ্তি হত। 

রবীন্দ্র-প্রাতভার সর্বগ্রাসী অথচ সর্বাতিশায়ী রূপের বিশ্লেষণে লেখক প্রস্তাবনায় 
বলেছেন, 'সে কাব্যের ভাষারূপে পদাবলী ও সংস্কৃতের অপূর্ব মিশ্রণ, জীবনাদর্শে কাঁলদাসের 
তপোবন এবং ভাবে, পাশ্চাত্য সাহত্যে দৃ্ট অথচ আঁধিকতর সম্পূর্ণ রোমান্টিক আবেগের উপর 
প্রাতষ্ঠিত বাঙালীর ভাবজীবনের সবশ্রেষ্ঠ রত্র-জীবনের মধ্যেই অরূপের অনুসন্ধান।' এই 
প্রসংগে লেখকের এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্র-কাব্যের আভানাবষ্ট পাঠকমান্রেরই "সিদ্ধান্ত যে, বাইরে 
থেকে কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্র বা কাব্যাদর্শ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছেন বলেই তাঁর 
কাব্য বর্তমান রূপ নিয়েছে-এ ধারণা ভিত্তিহীন; বরং বলা উচত-আপন বিকাশশীল কাঁব- 
ধর্মের বশে রবীন্দ্রনাথ বাইরের থেকে সেইট?ুকুই গ্রহণ করেছেন যেটুকু তাঁর মৌল কবিসন্তার 
পাঁরপোষক। এবং এই সিদ্ধান্তকে সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথের 'নাঁদন্ট পারণামমুখী কাবসত্তাকে 
সর্বোপার স্থান 'দয়ে কাব-মানসের সংগে উপনিষদ, বৈষবধর্ম বাউল-সংগণীত এবং সংস্কৃত 
কাব্যাদর্শ তথা কালিদাস আর ক্বোচে, বেগ্গস* প্রমূখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের তর্তুচন্তার সম্পর্ক 
বিচারের বিস্তৃত আলোচনায় কবি-চিত্তের সংগে এগ্যালর সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য নির্পণের তাত্বিক 
বিচারে লেখকের নিপুণ বৈদগ্ধ্য পাঠকের সপ্রশংস আভনন্দন লাভ করবে। কিন্তু এই প্রসংগে 
বৌদ্ধধর্মের প্রেম আহংসা করুণা মৈত্রীর বাণীর সাঁহত কবি-মানসের সম্পর্ক-বিচার অপেক্ষিত 
ছিল। কারণ আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ নিত্যধর্মের সংগে বৃদ্ধ-প্রচারিত এই মহাবাণীর 
সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। আর একটি কথা; কাহন? কাব্যের সুবিস্তিত আলোচনায় লেখক মহাভারতাঁয় 
জাীবনাদর্শের সংগে রবীন্দ্র-মানসের সম্পর্ক-বিচার করেছেন, কিন্তু ভাষা ও ছন্দে" ব্যন্ত নরচন্দ্রমার 
আদর্শের কথা কেন অনালোচিত রয়ে গেল ? 

কেবল কাব্যনিহিত ভাবসম্পদের আলোচনাতেই যে কবি-প্রাতিভার পূর্ণপরিচয় লাভ করা 
যায় না আভিজ্ঞ অধ্যাপক স্বভাবতই সে-বিষয়ে সচেতন। সেইজন্য তিনি রবীন্দ্রকাব্যে 
রূপ-রচনায় বৈশিষ্ট্যও তাঁর আলোচনায় অংগণঁঁভূত করেছেন। কবির বাঙনির্মাণ কৌশল-_ 
রীতিতে সংস্কৃত ভাষার দান, ছন্দোনার্মত-_গদ্যচ্ছন্দএ সম্পকেও লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
মনোজ্ঞ আলোচনায় গ্রল্থখানি সমৃদ্ধ গ্রন্থের পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের একটি বস্তব্য 
আছে-যাঁদও এ বন্তব্য বিতকেরি অতাঁত নয়। “আমায় দেখো না বাহরে,কাবির এই সতর্ক 
বাণীর প্রাতি যথোচিত মর্যাদা দিয়েও বলা যায় যে, বাইরের ঘটনাগুলি সম্পর্কে সৃন্টির 
মূল্যায়নে আর একটু আঁধক মনোযোগ প্রত্যাশিত। নচেৎ শুধুই অন্তলোকের পরিচয়ে কবিকে 
[নিরাবলম্ব ভাবসর্মস্ব বলে মনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না কঃ আর তার দ্বারা কি রবীন্দ্ু- 
নাথের পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভবপর ? 

শচনলান সিংহ 
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ছু' চামচ মৃতসজীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাঁ- 
আহারের পাব ্াক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
দিনে ছন্দ ** | বাস্থ্ের ক্রু উন্নতি হবে। পুরাতন মহা- 

্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি। 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 

গব ৩০৩ ফলপ্রদ। মৃতসপ্ীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
বলকারক টনিক। ছু'টি ওষধ একত্র সেবনে 

আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ 

স্বাস্থ্য ও কর্মমশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 

২ 

২/"সাধনা ওহ ধালক্ঘ * ঢোকা 
[কলিকাতা কে ডাঃ নরেশ চজ | (টি অক্ষ ভাঃ যোগেশ চন ঘোষ, প্রম-এ,। 

7৮ আচার্য, ৩৬, গোয়ালগাড়া রা " গু. এম,সি,এস, (-আফেরিক! ), ভাগলপুর 

্ রোড, কলিকাতা-৩৭ ” বেগ কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বা অধ্যাপক। 
২ 
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এই দেশে 

ঘ আনিন্দশ্বেদনার প্রকাশ 

'বািত্্যর বৈচিত্রের অস্ত নেই। 

মাধ্য এক্যি শমাদেরগরত 
বেদনা, স্থকুমার অনুভূতি, 

আর আনন্দঘন 

ধবেদন আমাদের চিত্রে 

ও সাহিতো, নৃত্যে ও 

গীতে রসরপ প্রাপ্ত হয় 

বিভিন্ন প্রদেশের ্জনী 

প্রতিভার অপরূপ ভাব ও 

ব্ঞ্জন৷ আজ রসৈকা 

১ লাভ ক'রে সমদ্বিত ভারতীয় 

& সস্তৃতির রূপ নিয়েছে। 
দূরকে নিকট 

ক'রে, আস্তঃপ্রাদেশিক 
দাস্কৃতিক নংযোগ সম্ভব 

ক'রে, জাতির ভাব 

সময়ের মহং আয়োজনে 

ভারতীয় রেলপথের 

ভূমিকা! সামান্য নয়। 

রর 

রা 

একর 

রি সু» 

চাস সপ... 

চপ 

০০ এরা 

- স্সু্াস্প্্, ০৮ 

৮ সি 
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৩ 

১। উইকৃলী ওয়েম্টবেঙাল-_সমসামায়ক ঘটনাবলী সম্পাক্ত সংবাদ- 
পন্ন। বার্যক ৬. টাকা। যাল্মাঁসিক ৩. টাকা। 

২। কথাবার্তা--বাংলা সাপ্তাহক। বার্ষক ৩. টাকা, যাল্মাষক ১৫০ 
৩। বস্মম্ধরা-বাংলা মাঁসক পন্র। বার্ধিক ২. টাকা। 
৪। শ্রামিক বার্তাঁ-হন্দি পাক্ষিক পান্রকা। বার্ষিক ১:৫০ টাকা; 
ষান্মাসিক *৭৫ নঃ পয়সা। 

৫। ৮০১৭ ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপন্ন। বার্ষক ৩. 
১৫০। 

৬। মগরেব বংগাল--সচিন্র উদ্দ্দু পাক্ষিক পান্তকা। বার্ষক ৩. টাকা; 
ষান্মাসক ১'৫০ টাকা। 

বিশেষ দুষ্টব্য _ 

ক। চাঁদা আগ্রম দেয় 

খ। বি্রয়ার্থ ভারতের 
সর্ব এজেন্ট চাই; 

গ্। ভি, পি ডাকে 
পান্তকা পাঠানো হয় 
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সমকালীন ॥ আ্বন ১৩৬৯ 

কাট।-ছেঁড়ায়, পোকার 

কামড়ে আশুফলপ্রদ, ২ নি 

কলকচি ও মুখ খোয়া. (২ ৮ 
কার্যকরী । ঘর, মেঝে ২ 

ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত 

রাখতে অত্যাবশ্ক। //////1):)//111/1/111/1111111111)11|1||| ] | 

৬ রী 4 4 / | 

৫, ১১০, 8৫* মিলি বোতলে ও ৪. লিটার চিনে পাও! যায়। 

বেঙ্গল ইমিউনিটিয় তৈরী। 



লমকালান |] জাগ্িবন ১৩৬৯ 

টি এ ১. ০ এর / ) । নী? 

] ক র্ 
4 “৭ 2 শা ৯ ৬ (0584. ৫২২২০: রী 

»:৮ | ৫4 চিত ১ 

শি 27 ০ (7 হব রি ১৯ রর ৮৬৩ ৪২২ বইলা 
ৃ পূর্ব রেলওয়ের ও প্রথম যাত্রীবাহী এজিন “এক্সপ্রেস 

শি গে বান কোস্পানির প্রধান কারবার ছিলগৃ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় রেলওয়ের জন্য ণএবং আসবাবপত্র তৈরি ১৮২৯ সালে জন গ্রে নিয়ত বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং সরঞ্জাম। 
এই ্রতি্ানে যোগদান করারপর থেকেই এষিনীযারিং ১৯০৪ সাল থেকে গুরু করে আজ রন ার্ন কোম্পানি 
লোহাঢালাই, ঠিকাদারি ইত্যাদি নানা শাখায় প্রসারিত থেকে ৫৮০*০-এরও বেশী শতাধিক বিভিন্ন ধরনের 
হয়ে বার্ণ কোম্পানির কারবার বেশ ফলাও হয়ে ওঠে। মালগাড়ি এবং ১, '১২৭-এরও বেশী ক্রুসিং ও সুইচ 
জন গ্রে-ই ভারতের প্রথম রেলওয়ে ঠিকাদার ১৮৫১ জর প্রসারমান ভারতীয় রেলওয়েকে সরবরাহ করা 
পেকে ১৮৫৯ সালের মধো ইন্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ে হয়েছে। এছাড়া, বড় বড় নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রিজ ঈ্য গ্রে একশো মাইল রেলপথ স্থাপন টি রাজার হাজার ইন্পা্ে কাঠা 
করেন। গ্রে-র এই কৃতিত্বে বার্ন কোম্পানির প্রচুর বাণ কোম্পানির স্্াকচারাল বিভাগ সরবরাহ করেছে। সুখ্যাতি এবং আধিক লাভ হয়। এই লভ্যাংশ দিয়েই হাও়ায় একখও জমি কিনে একটি ঢালাই কারধানা ৮ চেরা 
স্থাপিত হয়। হল কোস্পানির বান বিরাট সা কারধানার এই হল গোড়াপত্তন 
মার্টিন বার্ন প্রতিঠানের তি বার্ন কোম্পানির 

৮০ 
হাওড়ার এই কারখানায় তৈরী নানা জিনিসের মধ্যে 

১২ মিশন রো, কলিকাতি| ১ 



সমকালীন ॥ আঁমবন ১৩৬৯ 

শ্রাপনার ছেলেমেয়েদের গানে 
ভবিষ্যও পড়ে রয়েছে. . 

আপনাকে টাক! জমানোর এবং 

কায়েন্ট, সেতিংস, ফিকৃস্ড্ ও 
রেকারিং ডিপোজিট খোলার সখ- 
'ক্নকম সুবিধ। আমর! দিয়ে থাকি। 35 (%%1- 0) 



যি 4৮ -ড +৩ চর 

ডি ২০ 



দমকালীন ॥ আম্বন ১৩৬৯ 

নিম টুথ পেষ্ট-ই হল একমাত্র টুধ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের 
বীজবারক, ছূগন্ষনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক 

দস্ত-বিজ্ঞান-সম্মত ওষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। 
মা়ীর পক্ষে অস্বস্তিকর 'টার্টার' নিরোধে এবং দন্তক্ষয়কারী 
জীবাগুখ্বংসে এই টুথ পেষ্ট সব চেয়ে বেশী সক্রিয়। 

“পাইওরিয়' ও 'কেরিজ' নিরোধক উপাদানগুলি এই টুথ গেষ্টে আছে 

ব্যবহারে দাত খুব ঝকৃৰকে হয় অথচ 'এনামেল'-এর ক্ষতি হয় লা। 
মুখের ছুরস্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস খুরভিত করে। 

এই সব বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন 'নিম টুথ পেষ্ট“এর সে 
অন্ত কোন টুথ পেটের তুলনাই চলে না। 

এই টুথ পেষ্ঠ (েমন গণ সেরা, তেমনি দামও জুবিধা। 
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্ কিরিগ্নইঙ্া লিষিটেডে 
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সমকালীন ॥ আশবন ১৩৬৯ 

রর 81 

তা 
(9 এ 
উৎসব খাতুই তো৷ উপহার দেওয়ার সময় 
আর উধা সেলাই কলের চেয়ে ভালো 

উপহার কি হতে পারে! একটি উষা 
সেলাই কল বাড়ীতে থাকলে কত উপকার 

হয়। আধুনিক ডিজাইনে গড়া প্রতিটি 
উষা মডেলে অনেক রকম সুবিধার ব্যবস্থা 
আছে। উধায় শুধু সেলাই হয় না, উষায় 
সেলাই করাটা আনন্দময়ও বটে। 

স্থবিধাজনক কিস্তির জর্ত স্থানীয় 
বিক্রেতার নিকট জেনে নিন। 

ফোন্ডিং মডেপে পাওয়া যায়। 

শর 

টি 

৪ 

এ র্ছ 
টিটি ্ র্ 

ভয় ইত্রিনিয়ারিং ওয়াকসু লিঃ কলিকাতা-৩১ ৬২২৪১৩ চি) 

৮] 
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সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৬৯ 

চিমডি ৮/৪হালো 
পুরানে! কথা, মতুনে গীঁথা--(২) 

একটি ম! তার ছেলেকে নিয়ে এক নাঘ বয় 
রীধিয়ে মহিলার সনদে দেখ! করতে গেলেন। 
তারা গৌছলেন-_যখন মহিলাটির রাতির়ের 
রাস! প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। 

সে রায়ার গন্ধ এতই লোভনীয়,যে আগন্তক মহিলাটি 
লোভ সামলাতে ন! গেরে নিজের ছেলেকে চিম্টি 

কেটে কাদালেন। বাড়ীর গি্নী “খোকন কাদছে কেন? 
জিজ্েসকরাতে উত্তয় দিলেন:“ও তোমায় রায়। খেতে চায়”। 

ছেলেটির খাওয়া! হোয়ে ধাওয়ায় পর মা আবার তাকে চিন্টি 
কেটে কাদালেন। গিশ্লী ব্যস্ত হোয়ে জিঞ্জেস ক'রলেন 

“আবার কি হ'ল বাছার?* লজ্জার মাথা থেয়ে মহিলাটি 

জবাব দিলেন/“ধোকন বলছে 'ম ভূমিও খাও” ! 

এমন রানা ফি কয়ে রীধলেন গিন্লীটি যাতে এক ভদ্রমহিলাও লোভ নামলাতে 

পারলেন ন? হবেই তো! গিশ্নীটি যে সে খাবার রেঁধেছিলেন প্রসা্গ হজস্পতি দিয়ে। 

গ্াহপায়হ্দ -গ্র রার। কর। খবর 

ন। খেলেই নয় ! 
* গ্রতি আউদ্গ প্রায় ২৫* ক্যালোরী কাধ্যশক্তি যোগায় । * দেেহ-তাপে গলে, তাই সহজেই হজম হ়। 
* প্রতি আউল ৭০, ই: ইউনিট ভিটামিন 'এ এবং. * 'টাগার-টপ্* টাকদীসদেত কৌটোটি পরে গড়ায় 

৫৬ ই ইউনিট ভিটামিন 'ডি' দ্বারা নদৃদ্ধ । য্যবহারযোগা । 

পূর্ব-ভারতে সর্বাধিক বিক্রীত বনম্পতি 
কুদ প্রোডান্টস্ লিমিটেন্ড, কলিকাতা 



সমকালীন ॥ আশিবন ১৩৬৯ 

বন্ছবিচিত্র কাল্নিক ফুলের নক্লায় গৃহতলকে 

খড়ির আলপনায় শোভিত করার অতি পুরাতন 

লৌকিক প্রথার হ্ৃঠি হয়েছিল শুভদদিনে 

কল্যাণকামনায় প্রিয় দেবতাকে আবাহনের 

এঁতিহা থেকে। 

মহাফলগ্রদ ভেষজ কেশ তল 

সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞান ও গবেষণার 
মৌলিক উপাদান ছিল গাছগাছড়া। স্বাস্থ্াকর কেশবিন্যাসের 

উপযোগী ভেষজ কেশতৈলের প্রচলন হয়েছিল বহুদিন পূর্ব্বেই 

কেয়ো-কালিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ কেশতৈল 
যুগৌপযোগী নতুন রূপ লাভ করেছে-_-এর প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ 
গু1 আর মৌলিক বর্ণ তো৷ আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
একটি স্নিগ্ধ স্থরভি। 

২০ 74875458 পাস 

দে'জ মেডিকেল ঠ্টোর্স প্রাইভেট লি; কলিকাতা! * দিল্লী * বোদ্বাই * মাদ্রাজ * গাটনা! * গৌহাঁটী * কটক 



সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৬৯ 

যেখানে দুজনের রুচির মিল। সেখানেই: | 

বন্ধুতু বেশী স্থায়ী হয়। 

এই সাইকেলের ্য বত 
বেলাতেই দেখুন না! 

র্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ 

সম্বন্ধে সকলেই একমত । 

কারণ সুদৃশ্য ও নিখুত 

এই সাইকেলটি বছরের পর 

বছর ব্যবহারের পরেও সমান 

নির্ভরযোগ্য থাকে । 

58০55 88 
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প্রাইভেট লিঃ 
লক্মীবিলাম হাউস ঃ১কলিকাত৷ 



প্রায় ৩** বছর আগেকার কখ।। বিজাপুরের গোল গম্থজে একদিন পদার্পণ করলেন সুলতান মুহম্মদ জাদিল শাহ. 
সঙ্গে ঠার নর্মসহচরী রূপসী রস্তা। এই গোল গন্থজের প্রতিষ্ঝনি তোলার বিচিত্ত ক্ষমতাকে পরীক্ষা করে দেখাই 
ঠাদের উদ্দেপ্ঠ। সোপান প্রেমী অতিক্রম ক'রে উঠতে উঠতে রস্তাকে মাঝপথে রেখে একেবারে দীর্ঘদেশে উঠে গেলেন 
আদিল শাহ্,। '.' “আমাকে ভুমি কি সতা ভালবাস, রন্ত। ?" মৃহুদ্ধর়ে উচ্চারণ করলেন সুলতান । মেখম্ত প্রতিধ্বনি 
তুলে গে শব-তরঙ্গ ভেসে এল ঠার প্রিঃতমার কানে । "“গত্িই ভালবাসি, হজরত”-_রস্তার কোকিল-কঠ বহঞ্গণ ধরে 
ংকার তুলে ফিরল। “তোমার প্রাণের চেয়েও বেলী ?" ধীরম্বয়ে বললেন আদিল শাহ. । “আপনি কি জাষার প্রেমে সন্দেহ 

করেন, জাহাপন1?” শঙ্তিত আবেগে উঞ্বেল হ'য়ে ওঠে রস্তার কট । কৌতুকে মেচে উঠল সুলতানের ছু'টি চোখ। কপট গাস্তীর্ে 
বললেন, 'না হলে প্রশ্ন করব কেন?" বগ্্রনি্ধোষের মতো! সে ধ্বনি বিমুঢ় করে দিল রন্তাকে। অকন্মাৎ বাতাসে তেসে উঠল 
গুধুরেশমী কাপড়ের খনখস শব আর .. আর পরক্ষণেই অলিঙ্গ থেকে নীচে মেষেতে ঝাপিয়ে পড়ল রূপসী রন্তা।... 

অতীতের এই করণ কাহিনী শুনতে শুতে আপনি বধন গোল গন্বজে এই ছুই প্রেমিক-প্রেমিকার সমাধির 
উপরের তল দিয়ে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে যাবেন তখন আপনার মৃদ্ধ চরণধ্যনি মেখডন্বরের সায় প্রতিধ্বনি তুলবে। 
** আমাদের এই বিশাল দেশে যোটরগাড়িতে ভ্রমণের অন্যতম সুখ হ'ল অসংখ্য পুরাকাহিনী ও লৌকিক 
উপাখ্যান শোনার অপূর্ব দুযোগ জার অজানাকে আবিষ্কার করার অনাবিল আানন্দ। 

ভারতে টায়ার শিল্ষের প্রতিষ্ঠাতা 

9০-580 -- 
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কিরাত ৭1 এন. ওজদ এও হতা। এস্টেট দিনিউউড। কাঁলকাতা ১ 





দশম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন তেরশ' উনসত্তঃ 

সূচীপত্র 

এঁতিহাঁসিক সিদ্ধান্ত ॥ অন্নদাশগ্কর রায় ৩৫৫ 

ইসলাম সংস্কৃতি ও আমরা ॥ গুরুদাস ভট্টাচার্য ৩৫৯ 

আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ॥ আনল চক্রবতাঁ ৩৬৩ 

গবারকানাথের তীর্থষাত্রা ॥ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৩৭০ 

পিন্ডারীয় ওড্ ও হেমচন্দ্র ॥ জীবেন্দ্র সিংহরায় ৩৭৫ 

বিজ্ঞান ও সাহিত্য ॥ আময়কুমার মজুমদার ৩৮৫ 

উইলিয়াম ফক্নার ॥ রণাঁজংকুমার সেন ৩৯১ 

সার উইলিয়াম জোন্স ॥ গোৌরাঙ্গগোপাল সেনগপ্ত ৩৯৫ 

লোকায়ত শিল্প ও লোকশ্রুীতির প্রকীতি ॥ আনন্দকুমার স্বামী ৪০৭ 

বিদেশী সাহিত্য ॥ আঁজত দাস ৪১২ 

দুর্গাপৃজার অর্থনীতি ॥ রাখাল ভট্টাচার্য ৪১৫ 

সৌজন্য ও ভদ্রুতাবোধ ॥ রাব মি ৪১৮ 

সমালোচনা ॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু। গোপাল ভৌমিক ৪২১ 

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগনপ্ত ॥ 

আনল্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তক মডার্ণ ইন্ডিফা প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে ম্দাদুত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড- কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 
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সভ্যতার প্রথম বিকাশ... 
মিশরে, মধা এশিয়ায় বা ভারতে যেখানেই হয়ে থাক, এবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের 
পথে একটি গরুবপূর্ণ ধাপ হলো! শস্য উংপাদন। আদিম মানুষ যেদিন প্রথম সোনালী ফসল ফলাতে সফল 
হলে! সেদিনই তার যাযাবর জীবনে যবনিকা নেমে এলো, সে ঘর বাধতে শিখলো। এমন কি হাজার হাজার ' 
বছর পরেও পিরামিডের তলায়, হরগ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসন্ুপের নীচে পাওয়া গেছে সেই গ্রাক- 
আরধযুগের স্বর্ণশী্ষ খাস্শন্যের সন্ধান । 

তখনকার দিনে প্রধান খাস্শস্ত ছিল যব -- বলা হত “শৃকধান্' ৷ আহ্গকের দিনেও সারা উত্তর ভারতে 
সমস্ত প্রকার শুভকাজের একটি অপরিহার্য উপকরণ হুল! যব। প্রাচ্য চিকিংসা-শান্ত্রে যবের ব্যাবহার 
বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন যবান্ন, যবশস্কু, যবমণ্ড ও ববাগু। যুগ যুগ আগে গ্রচলিত যে যবের বথা 
বল! হলো৷ সেই যব থেকেই তৈরী হয় আজকের দিনের সুপরিচিত বালি। ন্িগ্ধ, নুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য 
হিসেবে বালি চমংকার। 

'রবিনস্ল পেটেন্ট বালির প্রস্তুতকারকদেয় পেছনে রয়েছে দেড়শত বছূররও ওপর বালি তৈরীর 
অভিজত|। মৃপুষ্ঠ বার্লিশস্য থেকে সর্বাধুনিক কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, সবাস্থ্যসন্মতভাবে এই বালি তৈরী 
ও টিনে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকের! রবিনসন্স পেটে্ট বা্িরই ব্যবস্থা দেন। রুগ্র ও হুর্ধল ব্যক্তিদের , 
শিশু ও প্রন্ৃতিদের পক্ষে বালি ও দুধবালি একাধারে উপকারী ও উপাদেয় পথ্য । তাছাড়া, পাতিলেবু বা 
কমলালেবুর রসের সঙ্গে বালির পানীয় পরম গ্লিষ্ক ও তৃপ্তিকর। জ্যাটলান্টিম (ঈ%) লিমিটেড (ইংলওে সংগঠিত) 
18৮ 668$ 



৪৩৬৬৩৪৩৬৫৬৬ সতত 
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আশ্বন তেরশ' উনসম্তর 

শতিহাসিক সিদ্ধান্ত 

অনদাশঙ্কর রায় 

শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। ঠিক এই রকমাঁট দেখা দিয়েছিল হিন্দু কলেজ 
সংস্থাপনের যূগে। কিন্তু সেবারকার প্রশ্ন আর এবারকার প্রশ্ন এক নয়। 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার জন্যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। টাকাটা কণ ভাবে ব্যয় 
হবে সেটা ছেড়ে দেয় ভারতাঁয় জনমতের উপরে । . ভারতীয়দের এক পক্ষে সংস্কৃত, ফারসী ও 
আরবাঁর সংরক্ষকগণ। অপর পক্ষে ইংরেজীর প্রবর্তকগণ। শাসকরা রক্ষণশীলদের চটাতে 
চাননি। তাঁরা এটাও জানতেন যে ইংরেজীশিক্ষার প্রচলন হলে নব্যাশাক্ষিতরা চাকরির দাবা 
তুলবে ও ইংরেজের পাওনায় ভাগ বসাবে । শেষে একাঁদন সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তবে বিচারবিভাগে 
হাইড ইস্টের মতো উদারমনা ইংরেজ ছিলেন, সরকারের বাইরে ডেভিড হেয়ারের মতো বিদ্যোত- 
সাহাঁ। গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর না করে ইংরেজীর প্রবর্তনে বিশ্বাসী ভারতীয়রা এদের মতো 
কয়েকজন বান্ধবের সহায়তায় ইংরেজী স্কুল ও হিন্দ কলেজ প্রাতিষ্ঠা করেন। 

এর ফলে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবার সংরক্ষকরা যে নির্দ্যম হলেন তা নয়। কলকাতার 
মাদ্রাসা আগে থেকেই ছিল। সংস্কৃত কলেজ স্থাঁপত হলো । দুই পক্ষের চেষ্টা চলতে থাকল। 
ওই এক লক্ষ টাকা কোন পক্ষের কথায় খরচ হবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি সংস্কৃত, ফারসী 
ও আরবামূলক হবে, না ইংরেজীমূলক ? অর্থাৎ তার 'ভীত্ত কি প্রাচীন ক্লাঁসকাল হবে, না 
আধ্নিক বৈজ্ঞানিক £ বলা বাহুল্য সংস্কৃত এ দেশের হলেও আরবা ফারসী এ দেশীয় নয়। 
সুতরাং স্বাদেশিকতা কোনো পক্ষের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল না। দ্বিতীয়ত সংস্কৃত কোনো দিন 
বাংলা প্রভাতি ভাষাকে প্রাথামক পাঠশালার চৌহাদ্দি পার হতে দেয়নি। সংস্কৃত টোলে বাংলার 
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প্রবেশ ছিল না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেউ সংস্কৃত শিক্ষার আঁধকারা ছিল না। সতরাং সংস্কৃতের 
পক্ষ নেবে কে? জনসাধারণ নয় নিশ্য়। 

মেকলের সভাপতিত্বে একটি কমিটির আঁধবেগন হয়। তাতে উভয় পক্ষেই সমান ভোট। 
মেকলে তার কাঁস্টং ভোট দিয়ে ইংরেজী প্রবর্তকদের 'জীত,য় দেন। তার পর থেকে ইংরেজী 
শিক্ষা সরকারী অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সর্ব প্রসারিত হয়। ইংরেজী স্কুলগযাীলতে 
বাংলাকেও স্থান দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাও হয় ইংরেজীর শারক ও 'মিন্র। ইংরে- 
জীর প্রবর্তক যাঁরা তাঁরা বাংলারও প্রবর্তক। নইলে বাংলা সেই গ্রাম্য পাঠশালায় নিবন্ধ রইত। 
স্কুলপাঠ্য বিষয় ও নিচের দিকের মাধ্যম হয়ে বাংলারও শ্রীবাদ্ধ ঘটে। তা হলে দেখা যাচ্ছে 
এক নৌকায় সংস্কৃত, ফারসী ও আরবাঁ। আরেক নৌকায় ইংরেজী ও বাংলা। সরকার যখন 
ইংরেজ তথা বাংলার পক্ষ নেন তখন বাংলা খবরের কাগজগাঁল জয়ধ্বান দেয়। সেই পীতিহাঁসক 
সিদ্ধাত যাঁদ বপরাঁত হতো তা হলে বাংলা সাহত্যেরও আধুনক যুগে পদার্পণ ঘটত না। 
শুধু বাংলা কেন, ীহন্দী উদ্দু গুজরাতা মারাঠী তাঁমল তেলেগু প্রভীতি কোনো সাহিত্যেরই 
আধানক পর্যায় আরম্ভ হতো না। 

ইংরেজী শিক্ষা যখন পুরো দমে চলছে তখন দেশবাসীর মনে জাতীয় স্বাধীনতার চিন্তা 
জাগে। তখন ইংরেজীকে মনে হয় বিজাতীয়তার বাহক। সে যে আধুনিকতার বাহক এটা 
ভুলে যেতে বেশাঁদন লাগল না। কিন্তু ইংরেজীকে তুলে দিলে তার জায়গায় শিক্ষার মাধ্যম 
হবে কোন ভাষা । সংস্কৃত 2 বাংলা? বাঙালী প্রধানরা কেউ ততদূর যেতে রাজা হন নি। সব 
চেয়ে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও না। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্হ্ষচর্যাশ্রমে ও বিশ্ব- 
ভারতীতে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করোছিলেন। দুঃখের বিষয় তথ্যের সঙ্গে এই ধারণার বিন্দ্- 
মার সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আঁদপর্ব থেকেই কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের প্রবোঁশকা পরা- 
ক্ষার উপর ছিল বালকদর গুরুূজনের লক্ষ্য। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে কলেজে 
বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তারা প্রবেশ পেতো না। রবীন্দ্রনাথ এটা জানতেন। তাই নিচের দিকে 
বাংলায় পড়ানো হলেও উপরের দিকে ইংরেজীই ছিল মাধ্যম। রথান্দ্রনাথ ঠাকুর, সংধারঞ্জন 
দাস এ'রা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের "বিদ্যালয়ে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ে কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
এন্ট্রান্স কিংবা ম্যাট্রকুলেশন পরণক্ষা পাশ করেছেন। 

বিশ্বভারতী প্রীতষ্ঠার সময় বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে পারা যেত, কিন্তু তা হলে 
বাংলার বাইরে থেকে ছাত্র সমাগম হতো না। বিশ্বভারতাঁর আঁদযুগের ছান্ররা ছিল সাধারণত 
গুজরাতা বা দক্ষিণী। ইংরেজীতেই তারা শখত ও লিখত। বাংলাটা ছিল আধকন্তু বা 
এচ্ছক। তার পর রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছাসত্তে স্থাপিত হয় কলকাতা মডেলের কলেজ, ছেলেদের 
তৈরি করে দেওয়া হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ বি-এ পরাঁক্ষার জন্যে। অতএব ইং- 
রেজীই হয় তার মাধ্যম । বড়রকম একটা পাঁরবর্তন ঘটে বিশ্বভারতী যখন স্বাধীন ভারতের 
পার্লামেন্টের আইনবলে 'বিশ্বাবদ্যালয়ে পরিণত হয় বা বিশ্বাবদ্যালয় বলে পাঁরগাঁণত হয়। 

তখন 'বিশবভারতাঁ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকেই করে তার পাঠভবনের উচ্চতম শ্রেণীর শিক্ষার 
ও পরাঁক্ষার মাধ্যম। তার পরের ধাপগুলো এখনো ইংরেজী মাধামের দখলে । ইতিমধোই চাপ 
পড়েছিল ইংরেজাীর জায়গায় 'হিন্দীকে মাধাম করতে, যেহেতু টাকা আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের 
তহবিল থেকে। সে চাপ এড়ানো গেছে আন্তশীতকতার দোহাই দদিয়ে। আশ্খলিকতার 
খাঁতরে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে চাইলে কেন্দ্রের সঙ্গে আড়াআড়ি বাধবে। তা ছাড়া ছাতও 
পাওয়া যাবে না বি"ব কিংবা ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে। অবাঙাল" ছাদের কোনো দিনই 
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বাংলা মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে দেখা যায়নি। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাংলা শিখতে 
বাধ্য হলে তারা অন্যন্র সরে যাবে। বিশ্বভারতার প্রাতষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শান্তি'নকেতনে 
এই নিয়ে আলোচনা বৈঠক বসোছিল। আঁধকাংশের মত হলো ইংরেজী মাধ্যম বহাল রাখা । 

বিশবভারতার যা এীতহ্য তাকে রক্ষা করতে হলে ইংরেজী মাধ্যমকেও রক্ষা করতে হবে। 
নতুবা ইংরেজীর জায়গায় হিন্দী উড়ে এসে জুড়ে বসবে । উপরের দিকে তকর্টা ইংরেজী বনাম 
বাংলা নয়। ইংরেজী বনাম হিন্দী । বিশবভারতন কাঁবগুরুর জীবদ্দশায় 'হন্দীকে তার যথাযোগ্য 
স্থান 'দিয়েছে। হিন্দীভবন স্থাপন করেছে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী এটা বিশব- 
ভারতাঁর এীতিহ্যাবরুদ্ধ। এর দরুন যাঁদ তাকে জাতীয়তাবিরোধী বলে কটু কথা শুনতে হয় 
তাতেও সে রাজী। আর বাংলা মাধ্যমের পক্ষপাতীরা এখন পধন্ত প্রমাণ করতে পারেন নি যে 
ইংরেজী মাধ্যম উঠে গেলে তার জায়গায় বাংলাই হবে উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম ও সেটা কেন্দ্রীয় 
সরকার মেনে নেবে। এরা এমন একটা অবাস্তব জগতে বাস করেন যেখানে রবীন্দ্রনাথের নামেই 
'বি*ব আর ভারত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে দেখতে বদ্ধপাঁরকর। যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 
দেখে যেতে পারলেন না। 

তার পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা । সোঁদন আর নেই যোদন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই 
ছিল একেন্বর। কলকাতাতেই আরো দুটি বিশবাবিদ্যালয় হয়েছে, বর্ধমানে আর একি, কল্যাণীতে 
আর একটি, উত্তরবঙ্গে আর একাঁট। এই বিশ্ববিন্যালয়গীল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা প্রাত- 
ম্ঠিত। এগদালর শক্ষার মাধ্যম কলমের এক খোঁচায় বাংলা হতে পারে। কন্তু এখন পর্যন্ত 
তার কোনো লক্ষণ নেই। অন্তত রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষার মাধ্যম অনায়াসেই বাংলা হতে পারে। 
বিবভারতাঁর বেলা যেসব কথা খাটে, রবান্দ্রভারতীঁর বেলা সেসব খাটে না। রবান্দ্রভারতণ 
স্বচ্ছন্দেই অভিনব এীতিহ্যের সূত্রপাত করতে পারে। তেমনি বর্ধমান, যাদবপুর, কল্যাণী ও 
উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবদ্যালয়। সর্বপ্রাচীন বিশ্বাবিদ্যালয় কলকাতাকে নিয়ে এত টানাটানি কেন ? 
কলকাতা যাঁদও পাশ্চমবঙ্গের শাসনাধীন তব্ তার এরীতহ্য সর্বভারতীয়। একাঁদন তার এলাকা 
ছিল রেঙ্গুন থেকে পেশোওয়ার অবাঁধ 'বিস্তৃত। বাংলা বিভাগ বলে তার কোনো বিভাগই নেই। 
বিভাগটার নাম “আধুনিক ভারতাঁয় ভাষাবন্দ।” কেবল বাংলার প্রাতি নয়, হিন্দ উর্দু ওাঁড়য়ার 
প্রাতও কলকাতার উদার দৃষ্টি একমান্র বাংলার সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করলে কলকাতা আর 
ভারতের সাংস্কীতক রাজধানী থাকবে না। রাজনৈতিক রাজধানী এখন দিল্লী, অর্থনৈতিক 
রাজধানী বোম্বাই, কলকাতা যাঁদ সাংস্কৃতিক রাজধানীও না হয় তবে সে কী2 একটি আণুলিক 
সদর? যেমন পাটনা, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ? ইংরেজী মাধ্যমের দরূন এখনো ভূভারতের ছান্র 
আসে কলকাতায়। বাংলা মাধ্যম হলে আসবে কি? সে রকম একটা মোহ হয়তো কারো কারো 
মনে আছে। জার্মানীতে যখন্ জার্মান শিখে পড়তে যাচ্ছে, ফ্রান্সে যখন ফরাসী শিখে পড়তে 
যাচ্ছে তখন কলকাতায় কেন পড়তে আসবে না বাংলা শিখে। 

যাই হোক কলকাতা বিশবাবিদ্যালয়কে এ নিদ্ধান্ত একদিন না একাদন নিতে হবেই। 
আজ না নিলে কাল, কাল না নিলে পরশু। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তকরাও কল্পনা করন নি যে 
শিক্ষার মাধ্যম নিরবধিকাল ইংরেজীই থাকবে । বাংলার সঙ্গে ইংরেজীর বিরোধ বাধবে এটা 
ত'রা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু বাধবেই, যাঁদ বাংলার উচ্চাভিলাষ ইংরেজণর দ্বারা ব্যাহত হয়। 
যাঁদ বাংলার চরম বিকাশের পথ ইংরেজীর দ্বারা রুদ্ধ হয়। সুতরাং ইংরেজ মাধ্যমের হাজার 
গুণ থাকলেও বাংলার সঙ্গে সংঘর্ষ এঁড়য়ে চলাই বম্ধিত্া। কমে ক্রমে ইংরেজীর বদলে বাংলা 
হবে উচ্চতম শিক্ষারও মাধ্যম। 
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এখন এর একটা উল্টো দিকও আছে। সেটা সকলের মনে রাখা চাই। সর্বভারতীয় 
সংস্কৃতির বাহন ছিল বহুকাল ধরে সংস্কৃত। সে যূগে কেউ বাংলাদেশে আসত না, বাংলা- 
দেশের দিকে তাকাত না। বড়জোর একাট বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে কতক পড়ুয়া নব- 
ঘ্বীপে কিছাঁদিন কাটাত। বাঙালীর সুদিন এলো অষ্টাদশ ও উনাঁবংশ শতাব্দীর দ্যার্দনের 
সঙ্গে সঙ্গো। বাংলার সাঁদন এলো ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে । কলকাতার সাদন এলো ইংরেজের 
গঙ্গে সঙ্গে। সারা ভারতের দৃষ্টি পড়ল ইতিহাসের প্রথম বার পূর্বাদকের মানচিত্রের উপর। 
বিংশ শতাব্দীতে সে গৌরব রাঁব পাঁথবীরও দৃষ্ট আকর্ষণ করল। “আজ বাংলাদেশ যা ভাবে--” 

ইংরেজী শিক্ষা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। শুধু ইংরেজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক 
পড়া নয়। মানুষের মনে অলক্ষ্যে সঞ্টারিত হয় ব্যন্তি স্বাধীনতা, মানাবকতা, গণতান্লিক ও 
নাগরিক আঁধকারবোধ, আইনের শাসন, মি'লটারির উপর 'সভিলের শ্রেচ্ঠতা, অর্থারটির উপর 
যাস্তির শ্রেষ্ঠতা। এম'ন কতকগুলি মূল্য যা আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল না, এখনও 
আমাদের মনে গভীরভাবে বসেনি, আমাদের জীবনে সহজ হয়নি। এ সব ক্ষেত্রে জাপানীরা 'কি 
আমাদের উপর টেক্কা দিয়েছে না আমরা তাদের উপর টেক্কা দিয়েছি? তাদের ইনটেলেকচুয়ালরা 
কি আমাদের ইনটেলেকচুয়ালদের চেয়ে বড়? তাদের সাহিত্যিরা কি আমাদের সাহাত্যকদের 
চেয়ে মহৎ? তাদের আইনজ্ঞরা কি আমাদের আইনজ্জদের চেয়ে বিদ্বান? তাদের বিচারকরা 'ক 
আমাদের বিচারকদের চেয়ে বিজ্ঞ 2 জাপানের দষ্টান্ত যারা দিচ্ছেন তাঁরা কি জানেন না জাপানকে 
ফাঁসম্ট করতে কতটুকু কাঠখড় লাগে? ভারতকেও মিলিটারিস্ট করতে বা মধ্যযূগে ফিরিয়ে নিয়ে 
যেতে খুব বেশি কাঠখড় লাগে না। রামমোহন রায় প্রভৃতির এ'তহাসিক সিদ্ধান্তের বদলে আর 
একটা এঁতিহাসিক "সিদ্ধান্ত যাঁরা নেবেন তাঁরা যেন ভারতের সনাতন দুর্বলতার কথাটাও গণনার 
মধ্যে আনেন। বিশেষত বাঙালীর। 



ইসলাম সংস্কৃতি ও আমলা 

গুর;দাস ভট্রাচার্য 

মানুষের তৎপরতা এবং তার ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া, মানুষের কল্পনা এবং তার ছাব-প্রতিচ্ছাব, অর্থাৎ 
বাস্তব জীবন এবং তশ্লিষ্ঠ জ্ঞান-চিন্তা-ভাবনা-শল্প সবাঁকছ? নিয়েই সংস্কীতর শরীর গড়ে ওঠে। 
আঁদতে জন্মলপ্নে সংস্কাতির রূপ রুট়ক তথা একবচন, কোন একাঁট গোষ্ঠী বা সীমাবদ্ধ জাতির 
জশবনের-মানসের স্বচ্ছ দর্পণ। কালকরুমে, একই ভূমিতে 'বাভল্নগোষ্ঠী বা জাতির মুখোমুখি 
দেখা হয়, সংঘাতে, শেষে সামঞ্জস্যে সংস্কাতি হয়ে ওঠে যৌগিক, মিশ্র দ্ববচন ি বহুবচন, একাধিক 
গোম্ঠী বা জাতির জীবনের-মানসের অমসৃণ দর্পণ। সেই দর্পণে মুখ দেখে ভবিষ্যংকালের 
উত্তরপুরুষ ও উত্তরনারী। 

ভারতীয় সংস্কীতিও কালপ্রবাহে এমনই একটি বহুবচনান্বিত রূপ লাভ করেছে, যার 
রূপদক্ষ কারগর আর্য ও আর্েতর বিভিন্ন গোম্ঠী যেমন, তেমাঁন ইসলাম ও খষ্টধর্মবাহত 
ভাবনাচিন্তাও। আত্মপাঁরচয়ের যথার্থ স্বরূপ জানতে হলে এই উপাদান-উপকরণগুলিকে বিভাজন 
করে নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে এতোটা বিজ্ঞানমনস্ক আমরা 
আজও হতে পারিনি। ভারতবর্ষের বিস্তৃত পটে ইসলামী সংস্কীতির অবদান সম্পর্কে বেশ- 
ছু আলোচনা হয়েছ (যাঁদও প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম) কিন্তু আশ্টালক 'ভা্ততে, 
বিশেষত বাংলাদেশে এই এীতহাঁসক মূল্যায়ন আজও আরম্ভ হয়নি। অথচ হওয়া দরকার-_ 
আআ্বষ্লেষণ ও আত্মসাক্ষাংকারের জন্যে, বর্তমানের সালতামামি ও ভাবষ্যতের পথ চিনে নেওয়ার 
একান্ত প্রয়োজনে । 

আত্মনেপদ প্রবণতা, অথবা পরস্মৈপদী প্ররোচনা, যেকোনো কারণেই হোক, আমাদের 
দেশের হিন্দু-মুসলমান সমাজ ও মানস আজও, বিংশ শতাব্দীর এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে, দুই-বিপ্রতীপ 
শাবরের অধিবাসী । অথচ একদিন প্রবাসী ও বাসী দুটি সংস্কীতির মধ্যে দ্বন্দ্-মাধ্যমে মিলন 

রাজসভায় 'হন্দু সাহিত্য উজ্জল ডানা মেলেছিল, 'হন্দ; কাব দরবার থেকে অনেক দূরে বসে 
নিদ্্ধধায় গেয়োছলেন £ 'কালিতে হ:সেন শাহ কৃষ্ণের অবতার ।, এবং 'হিন্দ-মসলমানের সমস্ত 
সম্প্রদায়চেতনাকে অস্বীকার করে, সামাঁজক ব্যবধানের তথাকাথিত পাঁচলগুলি ধূলিসাং করে 
মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন পূর্ববঙ্গগর্ণীতিকার সরলমনা অথচ বলিষ্ঞমনা কবিগোম্ঠী, যাঁদের 
মধ্যে হিন্দ ছিলেন, মূসলমানও ছিলেন। এবং শুধু গাঁতিকা নয়, সমগ্র বাঙ্গালী সংস্কৃতিই, 
যেমন আর্যআর্ষেতর, তেমনি হিন্দঃ-মুসলমানের সাম্মলিত যৌথ সৃম্টি। সেই সৃন্টির এরাতহ্য 
আজও সম-বহমান; তার উত্তরাধিকার আমাদের জীবনায়নে, আমাদের বুদ্ধিতে ও আবেগে, রন্তের 
গভনরে নিত্যসণ্টরমান। বর্ণ ও বর্গের বিভ্রান্ত অভিমানে যতো অস্বাকারই করতে চাইনা কেন, 
সনাতন সংস্কার যতো বাধাই দক না কেন, এতথ্য সমাজতত্সম্মত। মধ্যযুগ ব্যাপ্ত করে বাঙ্গালী 
সংস্কৃতির হীতহাসে দাট বি-মখ বৃত্তের এই-যে সংঘাত-সমন্বয়, তা সন্মূখ ও সংহত হয়ে উঠেছে 
এ যুগের শেষ প্রান্তে, অস্টাদশ শতকের মোহানায় এসে। 

কিন্তু তারপরেই ইতিহাসের সমদদ্র দেখা দিল আরেক রূপ নিয়ে। 
অন্টাদশ শতকের সীমান্ত পেরিয়ে উনাবংশ শতকের নতুন সীমানায় আধুনিক যুগের 
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সূব্রপাত। বাঙ্গালী সংস্কৃতি স্পম্টত দ্বিধাবিভন্ত হল, আভজাত ও লোকায়ত, শহরে ও গ্রাম্য 
সংস্কৃতির মধ্যেকার ব্যবধান অকস্মাৎ অভাবিতভাবে বেড়ে গেল। কলকাতার দেহে এল ভরা 
যৌবনের মাতাল লাবণ্য, তার ঢেউ উঁজয়ে পড়ল কিছুটা শহরতলাীতেও; তার ওপারে, মফঃস্বল 
বাংলার দেহে সেই পুরনো নামাবলণী, শতছিদ্ু, তালি দেওয়া। আজও তার সাজবদল সম্পূর্ণ 
হয় নি। না'হোক; কিন্তু এই লোকায়ত সমাজে ও মানসেই, এখনও হিন্দ্-মুসলমান যৌথ 
সংস্কাতির মালত মিশ্র রূপ অব্যাহতভাবে এবং আঁধকাংশও বিদ্যমান। এ রূপের খবর বই পড়ে 
পাওয়া যাবে না, কারণ সেখানে লেখা নেই; এর জন্যে যেতে হবে ঘর থেকে পথে, পায়ে 
হেটে সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জীবনের ও আচরণের মাঝখানে । দু'চোখ ভরে যাবে অপার 
[বস্ময়ে, সংস্কৃতির 'বাচত্র লীলারঙ্গ নতুন চেতনার দীপ জবালাবে দর্শকমনে, মানুষের প্রাতি 
শ্রদ্ধা জাগবে, জীবনের অন্য মানে খুজে পাওয়া যাবে। 

ঠিক এইখানে এসে প্রন উঠবে : তা'হলে তথাকাথত সাম্প্রদায়কতার উদ্ভব ও উগ্রবিকাশ 
সম্ভব হয়োছল কি করে ? 

এই নবাগত অকল্যাণী চেতনার জাতকপন্রে অনেক অশুভ নক্ষত্রের সমাবেশ, ব্রিটিশ 

শাসকের নিরন্তর জলাঁসণ্ণন তার অন্যতম। এই অশুভ নক্ষত্দের অনেকগুলি আমাদের পরিচিত, 
অনেকগুলি আজও অজ্ঞাতকুলশীল অর্থাং বিশ্লেষিত হয় 'ি। কিন্তু সে-জটিল ইতিবৃত্তের 
আবর্তে আপাতত যাব না; আমার বর্তমান বন্তব্যের প্রয়োজনে একটি দণ্টাল্তই বহর প্রাতীনিধিত্ব 
করতে পারবে। সেই একটি : শহর-কলকাতার 'বাচত্র ইতিবৃত্ত 

উনাবংশ শতকের কলকাতা তখন 'বাঁচত্র বিপ্রতীপ ভাবের মাবর্তে কেবলই ঘুরপাক 
খাচ্ছে। একাঁদকে সাগরপারের পাদ্রীবাহত নবধর্ম, অন্যাদকে দেশজ সনাতন 'হন্দু ধর্মের 
আত্মপ্রাতিজ্ঠার চেষ্টা (রাধাকান্ত দেব প্রমূখ যার নেতা), আর এরই মাঝখানে নব্যশিক্ষিত 
বাঙ্গালীর নতুন সমাজ ও মানস গড়ার প্রাণপণ প্রয়াস। এই প্রয়াসের একাট দক 'ছিল সর্বধর্ম- 
সমন্বয়ের 'দকে প্রসারত। এক্ষেত্রে তিনাট নাম স্মরণীয়_রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃফণ। 
প্রথমজন ব্যর্থ হয়েছেন; দ্বতীয়জনের সাহিত্যকীর্তি ও খ্যাতি তাঁর সমাজবোধকে ও তন্নিষ্ঠ 
বন্তব্কে আবৃত করে রেখেছে; তৃতনয়জনের আল্লাহ-সাধনার প্রত্যক্ষ দস্টান্ত সত্বেও ত'র শিষ্যরা 
অনুগামী মঠ-মিশনকো বশুদ্ধ হিশ্দঃয়ানীর চন্দনে-তিলকে সাজিয়ে তুলেছেন। সনাতন হিন্দু 
ধর্ম কলকাতার সর্বাঙ্গে রন্ত লাগাতে না পারলেও তার অন্তরকে অনেকখানি সংক্কামত করেছে। 
ফলে, যে নব্য আন্দোলন সর্ববন্ধনম্ন্তির দিকে এগিয়ে চলছিল, সে পিছ হটেছে, পৌরাণিকতার 
পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, হ্দুয়ানী ও আবেগান্বিত ভক্তির সরস পথে মন "সন্ত হয়ে উঠেছে। ক্রমে, 
'হন্দুত্বই জাতীয়ত্ব, এই বোধ শস্ত হয়ে দানা বেধেছে আমাদের সংস্কারে ও সংস্কৃতিতে । প্রথমে 
ধর্মে তারপর সমাজবোধে, তার পরে শিল্পে-সাঁহত্যে_ বিজ্ঞানে এমনাক রাজনীতিতেও এই 
চেতনা তার স্থূল হাত বাঁড়য়েছে। উনাঁবংশ শতকের ম্ধ্যভাগ থেকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ইতিহাসে 
'হিন্দু জাতীয়তাবাদই বাঙ্গালীর জাতীয়তা বলে চলে এসেছে । এদেশের মৃুসলমানও যে বাঙ্গাল+, 
এবোধ এবুদ্ধি জাগাবার যথার্থ চেষ্টা হয়নি; যাঁরা জাগাবেন, তাঁরাই তখন অর্ধ-জাগ্রত। বাঙ্কিম- 
চন্দ্রকে বাঙ্গাল জাতাঁয়তার জনক বলে মেনে নিতে তাই আমি অপারগ, মৌলভণ রেজাউল 
করিমের বাঁঙিকম-সমর্থন সত্বেও। প্রথম জাবনে বাঁঙ্কম নিঃসন্দেহে প্রগগাতশীল ছিলেন; কিন্তু 
উত্তরকালে নব্য হিন্দুধর্মের প্রাতিক্রিয়াশীল মোহে মূখ ফিরিয়েছিলেন পেছন দিকে । আমাদের 
অন্যান্য মনীষারাও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এই পথ অনুসরণ করোছলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দ;- 
মসলমান-মিলনের একটা প্রচেন্টা হয়েছিল; কিন্তু তার মধ্যে মৌল ফাঁকিটুকু যে কোথায়, 
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একাধিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে গেছেন, হিন্দু-সমাজের দূরত্ব এবং মনসলমান-সমাজের 

অনিচ্ছা, উভয় দিক থেকেই। 
এই বিভ্রান্তির মধ্যে একমাত্র ও উজ্জল ব্যতিক্রম বিদ্যাসাগর, যান স্বধর্মে স্থির ছিলেন, 

উগ্র ছিলেন না। আর ব্যতিক্রম মধুসূদন, যান পরধর্মে আশ্রয় নিয়েও সাঁহত্যের এলাকায় ধর্মকে 
আনেন 'নি। যানি বলোছিলেন, ভেবোছিলেন £ হাসান হোসেনের কাহিনী নিয়ে এক নতুন কাব্য 
সৃম্টি হতে পারে, এবং যিনি নিজে তা পারেন 'ন বলে দুঃখিত হয়েছেন। আর ব্যতিক্রম, বলা 
বাহল্য, রবীন্দ্রনাথ। উনাঁবংশশীবংশ শতকে 'তাঁনই একমান্র বাঙ্গালী, (একমান্র ভারতীয় কিনা 
জানিনা ), যান 'হন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যে চেষ্টা করেছেন প্রত্যক্ষ কাজে, এবং সাহিত্যকর্মে 

সেই ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন কখনও প্রবন্ধে, কখনও গল্পে, কখনও-বা কাব্যনাট্যে। 
কিন্তু তিনিও একক। এবং এককব্যান্তত্ব একাঁট জাত নয়। তাই বগত শতকের 

অভ্যু্থানকে সমগ্রভাবে বাঙ্গাল ও বঙ্গ-সংস্কীতির পুনরুজ্জীবন বলে ইতিহাস কোনাঁদনই 
স্বীকৃতি দেবে না। এ উজ্জীবন শুধুমান্র হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির, একে সংস্কার-আন্দোলন বলাই 
সংগত। এর আরও একাঁট কারণ আছে, অন্তত সাহত্যের এলাকায় । নতুন আলো জবালবার মুহূর্তে 
আধুনিক যুগের নবীন সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা ও সাহায্য নিয়েছেন ইংরোজ (এবং কিছু ইউরোপীয়), 
সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাংলা সাহত্য থেকে । বাংলা সাহত্যের সেই অংশেই তাঁরা মনোনবেশ করেছেন, 
যেখানে উচ্চাবত্তদের আসর । প্রাগাধ্াঁনক বাংলার বিপুল লোক-সাহত্যের দিকে ত'দের দৃম্টি পড়েনি, 
বা পড়লেও তার থেকে উপকরণ সংগ্রহে তাঁরা আগ্রহী বা উৎসাহ হন 'নি। তা যাঁদ হত, তা'হলে 
হন্দু কবির সঙ্গে মুসলমান কবিদের রচনাও তাঁদের চোখে পড়ত, ম.ন লাগত । তা'হলে আমাদের 
সাহিত্য বাঁওঁকমী 'হিন্দু জাতয়তাবাদে ভরে যেত না, বাঙ্গাল জাতিকে পেতাম সমগ্রভাবে, আমাদের 
সংস্কীতির ইতিহাসের চেহারা বদলে যেত। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একক, লোক-সাহত্যের 
এশ*বর্য তিনিই প্রথম আমাদের দেখিয়েছেন। 

কিন্তু বোধহয় প্রথমই। কারণ, তারপরে কাজ অনেক এগয়েছে, লোক-সাহিত্যের 
আ'বিম্কার-গবেষণা বেড়ে গেছে; মন কিন্তু সেই সনাতন সংস্কারের জালে নিজেকে আটকে রেখেছে। 
এই দিক থেকে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহত্য না বলে উচ্চাবত্ত হিন্দু-সাহিত্য 
বললে আদৌ অসংগত হবে না। 

এতো গেল সে-শতকের কথা। এ শতকে, আজ, আমরাই বা কাঁ করাছ সেই জীর্ণ-পুরাতন 
সংস্কারকে লালন-পালন করা ছাড়া ? 

হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ও রন্তের মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বারংবার উচ্চারণ করে- 
ছিলেন। উচ্চারণ প্রতিধবানত হয়েছে, রূপায়িত হয় নি। বাঙ্গালী হিন্দু-সাহাত্যিক ঘরের 
আত্মীয় মুসলমান সমাজের-সংসারের সার্থক-সন্দর ছাব আঁকতে উদগ্রীব নন, কিন্তু সাগরপারের 
বিদেশীদের চিন্রা্কণে উৎসাহী । অথচ এ কাজ যে অসম্ভব নয়, তারও প্রমাণ আছে বাংলা 
সাহত্যে। সংখ্যাহীন গবেষক একের পর এক বই লিখে চলেছেন হিন্দুধর্ম কিংবা উনাঁবংশ শতক 
ও খীম্টীয় তথা ইউরোপনঁয় সংস্কৃতির বিষয়ে; কিন্তু বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান 
ও এই প্রসঙ্গে আমাদের উত্তরাধকার বিষয়ে একটি বই দূরের কথা, একটি ক্ষাঁণকায়া প্রবন্ধ আজও 
লেখা হল না। রাজনৈতিক দলগল পুরণো জাতিভেদ স্বীকার করেন না বলে ঘোষণা করে 
বার বার; কিন্তু নতুন অর্থনীতক পাঁরবেশে যে জাতিভেদ-বর্ণভেদ আজও সমাজ সত্য, তার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এতটুকু চেষ্টা নেই কোন পক্ষেই। যে হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতি বহাাঁদনের 
নিত্যসঞ্গীঁ, তাদের একে অপরকে জানবার-চেনবার-বোঝবার এবং সেই সঙ্গে আত্মসাক্ষাংকারের 
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কোন স্পৃহা নেই। একটি জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড়ো দুঃখের আর লজ্জার কথা আর কিছুই 
হতে পারে না। 

জাতীয় সংহতি অনেক দিনের লালিত চেতনা ও বাসনা। কিন্তু বাসনাকে এষণার 
মাধ্যমে রূপায়িত করে তুলতে হয়, নিছক বন্তৃতা ও উপদেশে কোন কাজ হয় না। মিলনের 
যতোগ্লি পথ আছে, সবগুলি আজ খুলে দিতে হবে, উভয় পক্ষ থেকেই মেলবার চেষ্টা করতে 
হবে, গৌড়ীয় ইসলামী সংস্কাতি তথা আমাদের এীতিহ্যের অন্যতম অঙ্গকে চিনতে ও উপলব্ধি 
করতে হবে, যা আছে রক্তের গভীরে, তাকে আনতে হবে মনের গোচরে। এর জন্যে যে নানাবিধ 
পন্থা, তার অন্যতম হল--বাঙ্গলার ইসলামী সংস্কৃতির রুপ ও রূপান্তরের এীতহাসিক সন্ধান, 
আমাদের সংস্কৃতিতে তার লীলাবিলাসের বিজ্ঞানসম্মত ও ধারাবাহক অন[ধাবন। 

ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির স্বতন্ত্র রুপ আছে, আবার ভারতভমিতে উভয়ের 
এরীতহাসিক ভূমিকাও আছে। এই আবার্তত ইতিবৃত্তের পটে বাঙ্গলায় ইসলামের আবির্ভাব- 
প্রসারণ-রূপান্তর-মশ্রণ ইত্যাদর পর্যালোচনা করতে হবে; বাঙ্গালী সংস্কৃতির স্বরূপ, এবং 
তার মধ্যযুগীয় সমৃদ্ধির মূলে ইসলামের অবদানকে স্বীকার ও উদ্ধার করতে হবে। 
আমাদের সমাজে ও মানসে, ধর্মে ও সাধনে, শিল্প-সংগাঁত-সাহিত্যে উভয়ের মিলন-বিন্দগুলিকে 
(এবং বিপরীত মেরুগলিকেও) আঁবম্কার করতে হবে। এবং এই প্রাগাধাঁনক বৃত্তকে সামনে রেখে 
উনাবংশ-বিংশ শতকের উত্তরাধিকার ও অজনকে বিশ্লেষণ করতে হবে; এক্ষেত্রে, আমরা যাকে 
বাল 'বাঙ্গালীর পুনর:জ্জীবন,” তার পানার্বচার, নতুন মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। জনজীবনে 
অসাম্প্রদায়ক মিলিত জীবনবোধ, এবং ওপরতলার ফ্ালয়ে-তোলা ফাঁপয়ে-তোলা সাম্প্রদায়কতা-- 
দুই বিপরাঁত স্রোতাবর্তকে স্পম্ট করে তুলতে হবে তার কার্যকারণ, তার অন্তরত্গ-বাহরঙ্গ 
বিচার ক'রে। এমানভাবে পেশছে যাব বর্তমানের কালসাঁমানায়, বুঝতে পারব-জাতীয়তার 
পরিপ্রেক্ষিতে কোথায় আমরা আছি, কী আমাদের কতব্য। 

সমগ্র পর্যালোচনাটি হবে নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক দৃম্টিসদ্ধ। এর দ্বারা একটি জাতীয় ও 
মানবিক কর্তব্য সম্পাঁদত হবে। পুরনো সংস্কার পারত্যাগ করে আমরা পাব নূতন জীবন ও 
নতুন মন, পাব শান্ত, সাহস ও সহযোগিতা, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সরে যাবে, আমরা জেগে উঠব 
এক সমগ্র ও সংহত জাতির্পে, বৌচিত্রের মধ্যে একা দেখা দেবে সতার্পে নিঃসংশয়ে। 

জানি, এরও পরে অনেক বাধা আসবে । আসূক। প্রথমতম বাধা, পারস্পরিক অজ্ঞতা, 
দূর হলে আর-কোন-কিছুই আমাদের আড়াল করে রাখতে পারবে না। 
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১৯৪১-৪২ সাল। মাত্র কিছদাদন আগে রবীন্দ্রনাথের কলম চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়েছে। 
কিন্তু তারি মধ্যে আধ্মনিকতার প্রবল প্লাবন বয়ে চলেছে বাংলা-সাহত্যে। একাঁদকে বুদ্ধদেব 
বসুর কাঁবিতা পান্নকা, অন্যাদকে সূধীন্দ্রনাথ দত্তর পরিচয়। শুধু ভাববস্তুর দিক থেকেই নয়, 
কাব্যের গঠনপ্রণালনীতেও একটা নতুন [চিহ স্পন্ট হয়ে উঠ্লো কাঁবতাপান্নকার অঙ্গে অঙ্গে। 
আর পাঁরিচয় পান্রকার লেখকগোম্ঠী আশ্রয় নিলেন বিদগ্ধ জনসূলভ মননশীলতার। বলা বাহুল্য 
কোনোটিই বাংলা সাহত্যের গতানুগাঁতিক ধারাবাহণী নয়। সাহত্য সর্বকালেই পাঠকের 
মুখাপেক্ষী। এবং পাঠককুলও চিরকালই আশ্চর্যরকমভাবে গতানুগাঁতকতার সমর্থক। যাঁরা 
বাংলা-সাহিত্যের সেই দূললভ সময়টির ইতিহাস জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, পাঠকরা 
সহাস্যে সৌদন সেই আধূনিকতাকে গ্রহণ করোন। হঠাংআলোর-ঝলকানি চিরকালই চোখ 
ধাঁধায়। মাইকেলের সময় যা হয়েছিলো, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সংদীর্ঘ রবীন্দ্ু-সাহত্োের 
ইতিহাসে তেমন কোনো চমক ছিলো না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি পরম বিস্ময় হলেও 
তিনি তেমন করে কখনও পাঠকের চোখে হঠাং-আলোর ধাঁধা ছড়ানান। বরং তন শতদলদল 
খুলে দিয়েছেন থরে থরে। কিন্তু ধীরে ধীরে। ত'র সাহত্যসাধনার পথে আছে অজন্ত্র বাঁক, প্রাত 
বাঁকেই আছে অপারামত বিস্ময়; তবু সে বিস্ময় পাঠককে আভভূত করলেও কখনও বিভ্রান্ত 
করোনি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথে ব্লমপাঁরণাতি স্পম্ট, এত স্পন্ট যে রবান্দ্র-সাহত্য-প্রবাহের সঙ্গে 
পারাচত পাঠক চিরকাল নতুন থেকে নতুনতর সন্ধান পেয়েই ধারে-ধীরে গড়ে ওঠার সুযোগ 
পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কদাপ পেছন ফেরেননি, তাঁর মধ্যে পুনরাবাত্ত নেই। তথাপি তাঁর শেষ 
জীবনের প্রায় কাছাকাছি সময়ে যে আধুনিকতার পত্তন হয়োছলো তা যথার্থ রবান্দ্র-সাহত্যান্সারণ 
নয়, সন্গতরাং অদূর প্রান্তনের এতিহ্য থেকেও তা সরে এসোৌছলো অনেকখাঁন। চিরাচাঁরতের 
ধারাবাহা পাঠকজন এ-আধ্নকতার কাছে আশ্রয় না পেয়ে তাকে বাধা দিতে চেম্টা করেছে, ব্যঙ্গ 
করেছে, আঘাত করেছে প্রচণ্ডভাবে। আর শেষ পর্যন্ত লুফে নিয়েছে কথা-সাহাত্যিক 'িভূতি- 
ভূষণ, মাণিক, তারাশঙ্কর, বনফুলকে। নতুন কোনো কাঁবর কাছে তারা ভরসা পেলো না। কিন্তু 
কবিতার পাঠক আর ক'জন, তাদের দাবী তাই প্রচণ্ড হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। এখানে 
বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের পাশে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখে কেউ-কেউ আপান্ত তুলতে 
পারেন। আমিও জানি, মাণক অন্য দু'জনের সঙ্গে একই পথের পাঁথক ছিলেন না। কিন্তু পথ 
তাঁর ভিন্ন হয়েছে শুরু থেকেই নয়। প্রথম দিককার রচনায় তাঁর ভাবিষ্যং পাঁরণাঁতির ইঞ্গিত 
থাকলেও, ভিন্নতর পথ স্পম্ট হয়ে উঠোঁছলো অনেক পরে। বাংলা ছোট গজ্প-উপন্যাস পাঠকদের 
একটা বৃহৎ অংশ সেই যে স্বাঁস্তর নিঃ*বাস ফেললো, তারপর আর কোনো বড় আন্দোলন তাদের 
বিচলিত করতে পারোন। অবশ্য বামপল্থী সাহিত্যের অভ্যুত্থান ইতিমধ্যেই। কিন্তু লক্ষ্য করবার 
বিষয়, এই নবজাগ্রত সাহত্যচেতনা আশাহত জনজীবনকে নতুন করে বেচে ওঠার জন্যই উদ্বুদ্ধ 
করেছিলো; তাই এ-সাহিত্যধারায় প্রচুর নূতনত্ব থাকলেও পাঠকজন-সমাজ তাকে আবিলচ্বে গ্রহণ 
করতে কুশ্ঠিত হয়নি। হয়তো তাদের মধ্যে দুটি পৃথক শিবির গড়ে ওঠার সৃযোগ পেয়েছে, 
কিন্তু তার পেছনের কারণটা সাহিত্যিক নয়, ষোলো আনা রাজনোতিক। বামপল্থণ-দক্ষিণপল্থীর 
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মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভাবের আদান-প্রদান ঘটতে বাধা ছিল না। কেননা, সাঁহত্য মান্ষ 

ও মানবতার কথা বলে, সশীমত রাজনশীতর মাপকাঠিতে তার বিচার চলে না, এবং সাহিত্যিক 

মান্রেরই মূল উদ্দেশ্য সামাজিক পাঁরপ্রোক্ষতে মানুষের স্থানাটকে উপযনন্ত জায়গায় রেখে তার 
প্রকৃত, প্রাকৃত এবং সম্ভাব্য রূপঁটিকে ফুটিয়ে তোলা। সুতরাং সম্মিলিত সাহত্য-রচনায় 
বাংলার সাহাত্যকরা প্রায় একটি বিশেষ পথেই এগিয়ে এসেছেন। ভরসার কথা, সময়ের সঙ্গে- 

সঙ্গে বাংলাদেশের সাহত্যও এগিয়েছে। শুধু নিত্যনতুন বিষয়বস্তু এসে সাহত্যের ক্ষেন্রাটকে 

যে বিস্তিততর করেছে তা-ই নয়, সে-সঙ্গে ভূগোলেরও সীমা ভেঙেছে, কালের পাঁরাঁধ বিস্তৃত 

হয়েছে। অর্থাং গত দুই দশকে বাংলার কথা-সাহত্য দু'কুলপ্লাবী হয়ে কত সমস্যা গড়েছে, 

কত সমস্যার সমাধান করেছে, কত-যে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে আর কতবার 'দ্বধান্বিত হয়ে 
থমকে দাড়িয়ে গেছে, সামান্য কয়েক আঁচড়ে তার হিসাব নেওয়া সম্ভব নয়। এটুকু এখানে বলা 

যেতে পারে, এই দ্রুত ধাবমান স্োতঁটিকে বইয়ে 'দয়ে যাওয়া মান্র কয়েকজনের পক্ষে সম্ভব ছিলো 

না এবং তাই হাতমধ্যে অনেক সম্ভাবনাময় নতুন সাহাত্যকের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা-সাহিত্যে। 
পৃথকভাবে নাম করে লাভ নেই। পাঠকমান্রেই লক্ষ্য করেছেন, সাম্প্রীতিক- 
কালে যত সাহাত্কের নব-নব দানে বাংলা-সাহত্য সমদ্ধ হয়ে উঠছে, 
অন্তত রবান্দ্রনাথ-শরংচন্দ্রের মধ্যাহ্কালে এত সাহাতাকের সন্ধান বাংলা-সাহত 
পায়ন। তাতে ফল-যে অবশ্যই ভালো হবে তার নিশ্চয়তা নিশ্চয়ই নেই। এ-কথা আবশ্বাস্য 
যে অনেক লেখক একই সঙ্গে স্বকীয়তা বজায় রেখে সমদ্ধে সাঁহত্য সূম্টি করে যেতে পারেন 
ণনতান্ত অল্প সময়ে । কেউ যাঁদ বলেন, এমন অনেক লেখকের নাম করা যায়. যাঁরা গত দুই 
দশকের প্রথম দিকে অসম্ভব সম্ভাবনার ইগ্গত নিয়ে এসেছিলেন এবং কিছুকাল গোঁরবজনক 
সাঁহত্যও সৃষ্টি করেছেন অথচ ইতিমধ্যে তা ক্ষয়িত হয়ে-হযে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছেন 
আম তাঁর সঙ্গে একমত । সে-সঙ্গে এ-ও বাল. এইটিই কোনো সাহতোর পক্ষে অবক্ষয়ের চি 
নয়। বিশেষ কয়েকজনের স্তিমিত শান্ত একট প্রবল স্রোতকে আটকে রাখতে পারে না। 
পেছনের প্রচণ্ডতর শান্ত তাকে সামনের দিকে এাঁগয়ে নিয়ে যাবেই। আম বাল, বাংলা কথা- 
সাহিত্য কখনও সেই সম্ভাবনাময় শান্তুকে হারায়ান। যাঁরা আক্ত হৃতশান্ত তাঁরা রাঁচিতরচনে 
ব্যস্ত থাকুন, আমাদের মাথা ব্যথা নেই, আমরা দেখতে চাই আজকের শান্তধরদের আর পরীক্ষা 
করতে চাই আগামীকালের সম্ভাবনাকে । 

তব একটা সংশয় ক্ষণে ক্ষণে পাঠকমনকে দোলা 'দিয়ে যায় বৈকি। এই-যে দকুলগ্লাবনে আর 
প্রাণের শ্রারণে আজ বাংলাদেশের কথাসাহত্য ভরে উঠছে তাতে সাঁতাই কিছ, শান্তর পারচয় জাঁড়য়ে 
আছে তো. নাকি গতানুগাঁতকতার পুনরাবাত্ততেই আধানিক সাহত্যসম্ভার শুধু শুধু ভারাক্রান্ত 
হয়ে উঠেছে! গল্পগ্চ্ছের পর থেকেই একটা কথা আমরা প্রায় প্রবাদ বাকোর মতোই শুনে 
আসাঁছ, বাংলা ছোটগল্প এতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে, এখন 'বশবসাহতোর পাশে সে অনায়াসেই 
স্থান পেতে পারে । নিছক কথার কথা হিসেবে নয়, এ-উন্তির মধ্যে সতাতা কিছু অবশ্যই ছিলো । 
প্রেমেন্দ্র মি, তারাশঙ্কর, মাঁণক আদি এমন অনেক ছোট গল্পকারের নাম আজ আমরা এক 
[ননঃশবাসে বলে যেতে পারি, যাঁদের রচনা সাঁত্যই বিশ্বের যে-কোনো দেশের ছোট গল্প দাহত্যের 
চেয়ে হাঁন নয়। এতকাল এটা আমাদের আভিজাত্য ছিলো, কিন্তু এখন যেন কথাটাকে অনেকটা 
আঁভমানের মতো মনে হয়। এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে আজকের সাহ'ত্যিকরা যথার্থ 
উল্বত মানের গল্প রচনায় অক্ষম। এবং বলা উচিত, অনেক লেখকের সন্ধান আমরা এখনও 
পাই যাঁদের রচিত ছোট গল্প বাংলার সমাজজশবনকে উল্মন্ত করেও বিশ্ব-সাহত্যের মর্যাদায় 
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উদ্ভাঁদত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যাঁদও শ্রেষ্ঠ রচনা তৈরী করা একজন লেখকের পক্ষে সব 
সময়েই সম্ভব নয়, সে-হেতু ক্রমাগত একই লেখকের কাছে আমরা শ্রেন্ঠ রচনা আশা করতে পাঁর 
না। কিন্তু আমাদের দেশে তো কথা-সাহাত্িকের সংখ্যা কম নয়, এবং সংসাঁহতাক আছেন 
যথেম্ট, অথচ একই বংসরে সাহাত্যকারের ভাল গল্পের সংখ্যা তো তাঁরা যথেষ্ট পারমাণে বাড়িয়ে 
তুলতে পারছেন না। বাংলাদেশে, বরং বলা উচিত কেবল এই কলকাতা শহরেই; পন্র-পান্রকার 
অভাব নেই। তাদের সংখ্যা আজ এমান আমত যে এইটুকু খণ্ড দেশের পক্ষে তা প্রায় আশ্চর্য- 
জনক বলে মনে হতে পারে। অন্য দিকে, যাঁদ ধরেও নেওয়া যায়, বাঙালি পাঠক-পাঠিকারা এই 
সব পত্র-পান্রকার প্রাতি সমান আগ্রহকুল, তা হলেও এ-সত্যাঁট 'টিকে থাকে যে পাঠকজন সাধারণত 
যা চান তা, প্রবন্ধ নয়, কাঁবতা নয়, অন্য কোনো আলোচনা নয়- শুধু গল্প, ছোট হোক বড় 
হোক-গল্প। গল্পের রসাস্বাদন মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য 
করছি, অধুনাকালের যাঁরা প্রখ্যাত; কথা-সাহাত্যিক তাঁরা ধীরে-ধীরে এবং নিশ্চিতভাবে ছোট 
গজ্প রচনার সুক্ষ তুলিটি গুটিয়ে ফেলছেন, আর তার পাঁরবর্তে হাতে তুলে 'নচ্ছেন উপন্যাস- 

রচনার উপয্ন্ত মোটা তুলি। অনভ্যাস মানুষের বড় কঠন শন্র। তাই শুধু শারদীয়া সংখ্যার 
মরশূমে ত'রা যখন নতুন করে ছোট গল্প লিখতে বসেন তখন তা না হয় ছোট গ্প না হয় 
উপন্যাস। আর আমরা হতভাগ্য পাঠকরা খেই হারিয়ে অতৃপ্তির জৰালায় ভুগে মার। কেন 
এমন হচ্ছে তার কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ঠিক এই মুহূর্তে যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে 
সম্পৃন্ত আছেন তাঁরা সবাই জানেন এর পেছনের রহস্যটা কি। তবু তাতে সমস্যার সমাধান হয় 
না। পন্র-পান্রকা তথা বাংলাদেশের অগাঁণত পাঠক-পাঠিকার চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে ছোট 
গঙ্প লেখা হবেই, আরো আরো বেশী করেই লেখা হবে। কিন্তু তাতেই কি আমাদের 
জাত্যাঁভমান রক্ষিত হবে। এমন বাল না, নবীন ছোট গল্পকারদের সকলেই অক্ষম। বরং 
স্বীকার করা ভালো, এরই মধ্যে কখনও-কখনও চকিত বিদ্যুতের আভাসও পেয়োছ। কিন্তু 
বিদ্যুৎ বদ্যুং-ই, সে-ক্ষণক আলোর দ্যুতিকে দীর্ঘকালের জন্য ধরে রাখতে না পারে লেখক নিজে, 
না পারে তার সদ্যপরিচিত পাঠকজন। সুতরাং প্রবহমান গতান,গাঁতকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে 
দেওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই কোনো পক্ষেরই। কিন্তু তাতে সাহত্যের স্বাস্থ্য বজায় থাকে না। 

এতহাসিক কারণেই একটি প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন ছিলো। সে-প্রচণ্ডতা আছে কিনা 
তা আজও হয়তো প্রমাঁণত হয়নি, কিন্তু 'নৃতন রীতি' আঘাত 'দিয়েছে। শুধু লেখকমহলেরই 
টনক নড়োন, পাঠকসাধারণও অনেক অনেককাল পরে বিচলিত হয়ে উঠেছেন। সাপ্তাহিক, মাঁসক 
দ্বমাসিক, ব্রেিমাঁসকে অনুচ্ঠিত বাংলার সাহিত্যজগত ইতিমধ্যে এই নব আগন্তুক নূতন রাঁতির 
স্তুতিনিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে । এমনটা না হলেই অবাক হওয়ার কারণ হতো। এটা যে সাত্যই 
একটা আন্দোলন, এবং বাঁলম্ঠ আন্দোলন, আন্দোলিত পান্রকাগুলো আর তাদের মারফৎ বিদগ্ধ 
সমালোচকেরা তো স্পম্টই প্রমাণ করেছেন। নৃতনত্বের স্বাভাবিক ধর্মই হলো প্রাচীনত্বে বিশ্বাসী 
সমস্ত শাসনশৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে দেওয়া । তাকে গড়তেও হবে, কিন্তু সে পরের কথা । ধ্বংসস্তূপে 
সংসার টেকে না। সুতরাং নতুন 'সংসার এক সময় মাথা চাড়া দিয়ে অবশ্যই উঠবে। কিন্তু 
নূতনত্বে চমক থাকলেই প্রচলিত বিশবাসকে ভেঙ্গে ফেলার অধিকার জন্মায় না। সুতরাং নৃতন 
রীতির স্বর্পাঁটকে চিনে নিতে দোষ নেই। 

নামটা বিগ্লাত্বক-_তব্, নূতন রাঁতিই কেন? কোনো রাঁতি বা নীতির শৃঙ্খল দিয়ে 
তো কখনও সাহিতাকে বাঁধা যায় না। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগে ধরাবাঁধা কতকগুলে' আইন 
তৈরী হয়েছিলো বটে, কিন্তু আজ সাহত্যপথ এতদূর এগিয়ে এসেছে যে, সে আইনশঙ্খলার কথা 
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আজ আর কেউ মনেও আনে না। তাছাড়া কাঁবতার পক্ষে যা প্রায় অবশ্য মান্য, কথা-সাহত্যের পক্ষে 
তা মান্যই নয়। যাঁদও নূতন রীতির ভাষ্যকার ছোট গল্পকে না্ধধায় কাঁবতার আত্মীয়রূপে 
প্রকাশ করার জন্য সুপারিশ করেছেন, তা হলেও কাঁবতা এবং ছোট গল্প চিরকালই দ্বৈতরূপে 
বিরাজ করবে। কারণ তারা ফর্মে তো বটেই, ধর্মেও একেবারে ভিল্ন। দুয়ের মধ্যে বিবাহ ঘটাতে 
গেলে আমরা কাবিতা এবং ছোট গল্প দুটিকেই হারাবো । আবার আইন দিয়ে সাহত্যকে নিমল্পরণ 
করার মধ্যে আর যাই থাকুক, বৃদ্ধির পারচয় নেই। সাহত্য ব্যাপারে আর এক অর্থে আমরা রীতি 
শব্দটিকে ব্যবহার করতে দেখোছ-রচনা-রীতি। কিন্তু সাহিত্য দরবারে প্রবেশের পক্ষে প্রথম 

ছাড়পন্রই তো এই রচনারীতি। তা এতই স্বতঃঁসদ্ধ যে রচনা-রীতিতে অবাচীন লেখক আত 
সাধারণ একজন পাঠকের কাছ থেকেও বাহবা পাবে না। সতরাং, সাহত্যের সঙ্গে যখন রচনা- 
রীতি অগ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তখন তার সরব উপাস্থাত প্রচার করা অর্থহীন। অন্য পক্ষে, রীতি 
বলতে যাঁদি আক্ষারক অর্থে স্টাইল বুঝি তা'হলে তাকে একটা বিশেষ আন্দোলন ব'লে মানবো 
না। কেননা স্টাইল কখনও দল বেধে আয়ত্ত করা যায় না। 'স্টাইল্ ইজ, দি ম্যান'-_সে ব্যন্তপ্রতীক, 
কদাপি দলের মুখাপেক্ষী নয়। এতখান ব্যান্তসর্বস্ব যে মোহতলাল মজুমদার স্টাইল এবং 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্য শব্দ দুটিকে একার্থক বলে বিবেচনা করেছিলেন--তাঁর মতে -স্টাইল-এর একমান্র 
বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'বাণী' । এই বাণীই একজন লেখককে তার আপন মাহমায় প্রাতাম্ঠিত 
করে। কথাটাকে আরও একট বিশদভাবে বোঝা দরকার। কেবল রচনাশৈলনীর সৌন্দর্যীবধানই 
কোনো লেখকের একমান্র উদ্দেশ্য হতে পারে না, যাঁদও সুন্দর রচনা সৃষ্টি করা তাঁর একটি বিশেষ 
দায়িত্ব। কেমন করে বলবো আর কাঁ বলবো এনদয়ের মধ্যে কার গুরুত্ব যে বেশী, আজ পযন্তি 
তা 'স্থরীকৃত হয়নি। এ-প্রসঙ্গে এতটুকু পর্য্ত জোর করে বলা যায় যে, সকল সময়েই লেখক 
তাঁর একাঁট বিশেষ ভাবনাকেই রচনার মারফৎ প্রকাশ করে থাকেন। এবং ভাবনাটা যখন তাঁর মনের 
মধ্যে আসে তখন নিতান্ত একটি ছায়া হয়ে আসে না। মনের চিন্তা তখনই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় 
যখন সে সম্পূর্ণ একটি রূপ পায়। এই সম্পূর্ণ রূপাঁট কতকগুলো অর্থবহ শব্দের সমন্টি 
ছাড়া আর কিছ; নয়। তার অর্থ লেখকের ভাবনা মনের মধ্যে জল্ম নেয় তার গঠনাটিকে সঙ্গে 
নিয়েই। সে গঠনটিকে একটু এঁদক-ওদিক করলেই, মনের ভাবনাটিও অদল-বদল হয়ে 
যাবে। সব 'মালয়ে বন্তব্যটকে আমি এ-ভাবে সাজাতে পারি। বিষয়বস্তুর সঙ্গে রচনাশৈলণ 
এমাঁন ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত যে একের থেকে আর এককে 'বাচ্ছল্ন করে নেওয়া অসম্ভব। সুতরাং 
মানতেই হবে একজন বিশেষ লেখকের যা রীতভাঙ্গ তা কোনো প্রকারেই আর একজন লেখকের 
হতে পারে না। এ অবস্থায় যে নামই দেয়া যাক-একই সঙ্গে একাধক লেখক একাট রীতিকেই 

আশ্রয় করে সাহত্য সৃষ্ট করতে সচেষ্ট হবে, এ কম্পনাও' হাস্যকর। এককালে এ ধরণের একাঁট 
অনাবশ্যক সমস্যা সাধারণ পাঠক মহলকে চিন্তিত করে তুলোছিলো, পন্যাঁসক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 
এবং শরংচন্দ্রের মধ্যে কে বড়। বলা বাহুল্য এ প্রশ্নে তাঁদের কেউ-ই ছোট হয়ে যানাঁন, তাতে 
শুধু এই-ই প্রমাণিত হয়েছিলো যে, দু'জনের উপন্যাসই পাঠকদের মনের ওপর রেখাপাত করেছে। 
যে সমস্যার সমস্যার সমাধান কোনোদিনই হতে পারে না, তা সোঁদনও অমামাংসিতই থেকে গেছে। 
তার কারণ, একই কালে এবং একই সমাজদেহের অঙ্গ 'হসেবে রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র উপন্যাস 
রচনা করেছিলেন, সমাজাঁচন্তা উভয়কেই ভাবিত করেছে-কিল্তু যেহেতু ব্যান্ত হিসেবে তাঁরা 
পৃথক সেহেতু তদের চিন্তা ভিন্ন, বিষয়বস্তু ভিন্ন সূতরাং রচনাভাঁঙ্গাটও একেবারেই আলাদা । 
রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজস্ব স্বাতল্দ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তেমনি আপন স্বাতন্য্যেই শরতচন্দ্র। 
অথচ দু'জনেই সমকালের শ্রেষ্ঠ রচনাকার। মনে হয় নতুন রীতির লেখকবৃন্দ এদিক থেকে 
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কিপিং ভুল পথ অবলম্বন করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর পর কয়েকজনের লেখা গল্প পড়লেই 
ধরা পড়বে যে তাঁরা লেখনভাঁঙ্গতে একটিমাত্র রীতি প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী। লেখকের নাম আগে 
জানা না থাকলে একজনের লেখা আর যে-কোনো একজনের বলে মনে করতে দ্বিধাবোধ হয় না। 

আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাঁরা অবশ্যই বলতে পারেন, একই কালের সমাজচিন্তা যখন একাধিক 
লেখককে ভাবিত করছে এবং যেহেতু লেখকের চিন্তা বাণীময় হয়েই হৃদয়কে আলোড়িত করে, 
তখন একই ভাব ও ভাঁঙ্গ একাধিক লেখকের লেখায় প্রকাশ পাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! 
য্যন্তি সুন্দর হলেও মানতে পারবো না এই জন্যে যে, লেখক পনৃতুল নয়, সুতরাং দৃশ্যমান বস্তুকে 
দেখবার ও বুঝবার দৃষ্টি ও বাদ্ধি তার নিজস্ব, এবং এই দৃষ্টি ব্ীদ্ধতে সে এমনভাবে অভ্যস্ত 
হয়ে ওঠে যে, নকলাপ্রয় হতে চাইলেও তার স্বরূপ বার বারই আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। 
তদুপরি, সাহিত্যাচন্তা আরো বেশী ব্যন্তিকেন্দ্রিক এবং এত সক্ষ অনুভূতিপ্রবণ যে, আপন 
ব্যা্তত্ব স্পম্ট না হয়ে ওঠা পর্যন্ত লেখক কখনও তৃস্ত হতে পারে না। সুতরাং পাঠকমনে আশঙ্কা 
জাগাটাই বিচিত্র নয় যে, রচনাশৈলীতে বিশেষ একটি রাঁতিভাঞ্গর প্রচলন করাও নতুন রাঁতির 
অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতে সমস্ত কাঠামোটা আঁচরে ভেঙ্গে পড়তে চাইবে নাকি; কেন-না, 
সাহিত্য যে বৈচিন্র্যসম্ধানী- শুধু বিষয়ে নয়, ভঙ্গিতেও। “..., 1015 790551916 10 86০ 118 
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এঁলয়টের এ উন্ত দিয়েও আমরা হয়তো তাঁদের পক্ষসমর্থনে সান্তনা খুজে পেতাম, কিন্তু 
ক্ল্যাঁসক্সের সহজতম ব্যাখ্যা জেনেও কি নতুন রাত ক্লাসিক ? 

ইতিমধ্যে দুরবৌধাতার আভিযোগ উঠেছে নতুন রীতির লেখকদের 'বরুদ্ধে। কথা- 
সাহিত্যে এ এক আঁভনব ব্যাপার সন্দেহ কি! কবিতায় দুর্বোধ্যতা অসঙ্গত নয়, বরং দেখা গেছে 
দুর্বোধ্যতা কবিতাকে মাহমান্বিতই করে। কাব একটি মুহূর্তের চকিত অনুভূতিকে কলমের 
আঁচড়ে ধরে রাখতে চান তাঁর কাঁবতার মধ্যে। এ অনূভূঁতি তাঁর একার, কাঁবতার পাঠক হিসেবে 
আমরা তাঁর অনুভূতির শাঁরক হতে পারি, কিন্তু যত গভীরে পেশচেছে তাঁর অনুভব আমরা যাঁদ 
সেখানে গিয়ে পেশছতে না পারি, তাহলে সে কাঁবতা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হতে 
পারে, কিন্তু, এ কথা কখনই বলা চলবে না, দুর্বোধ্য বলেই সে কাঁবতা বার্থ। কিন্তু গদ্যর রচনায়, 
বিশেষত, কাহনী বর্ণনায় সে যান্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো বলা যায়, ছোট গল্পও 
একট ক্ষাণক মূহর্তেরই কথা, সে মূহূর্তাট একটি অনুভবের মতো হয়েই ধরা 'দয়েছে একজন 
গল্পকারের হৃদয়ে, তা'হলে তাঁর প্রকাশেই-বা দর্বোধ্যতা আসতে পারবে না কেন। পারবে না 
এই জন্য যে, কবিতা কাঁবর একারই হূদয়ের প্রকাশ, কিন্তু ছোট গন্প সামাঁজক মানুষের হূদয় 
উদ্ঘাটন। একটা অন্তর্মুখী, অন্যটা বাঁহমখী। কাঁবর ক্ষণমূহূর্তটকে বুঝতে হয়তো 
আমাদের ভুল হতে পারে, 'কল্তু সামাজিক জীব হিসেবে তিনি খন আমাদেরই মত দশজনের 
একজন, তখন তাঁকে বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এখানে মূহূর্তাট যাঁদ কাবতার বিষয় 
হয়, তবে স্বয়ং কাব একাট ছোট গঞ্পের বিষয়। ছোট গল্প "ঞ্যাবস্ট্াজী' হবে কেন? মানুষের 
মন অবশ্যই 'ধ্যাবৃঙ্টরাক্টী, হয়তো অনেক প্রতীক চিন্রকল্পের সাহায্যে তাকে বুঝতে হতে পারে, 'কন্তু 
তার শেষ প্রকাশ তো একট পাঁরপূর্ণ মানুষ হিসেবেই । তা যাঁদ হয়, তবে কেমন করে স্বীকার 
করবো, অসংলগ্ন প্রতীক চিন্নকজ্প উপমা ইত্যাদি ব্যবহারেই জীবনাঁজজ্ঞাসার গুরুদায়ত্ব শেষ হয়ে 
গেলো। আমি বাল, এ দূর্বোধ্যতা নয়, লেখকের দুর্বলতামান্র। আর এ দুর্বলতা ঢাকবার 
অন্তিম প্রচেষ্টা দবোধ্য আঞ্গক ব্যবহারে । র্যালফ ফক্সের মতো যাঁদ বলতে পারতাম, মহৎ 
শিল্পী কথনই প্রচালত গঠনরণীতিকে পরোয়া করে না, প্রয়োজন হলে নতুনতর রীত-নয়ম তাঁকে 
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তৈরী করে নিতে হয়, তা'হলে সাঁত্যই খাঁশ হতে পারতাম। কিন্তু নতুন রাঁত তো সাঁত্যই িছ;, 
নতুনতর রাত প্রবর্তন করছে না, এ যে তাঁদের আত্মপ্রবণনামান্ত। 

কোনো আন্দোলনই আপনা থেকে গড়ে ওঠে না। তার পেছনে অবশ[ই একটি পাঁরকজ্পনা 
থাকে- একটা স্পন্ট বন্তব্য সে পারকজ্পনাকে রূপ দেয়। মূল রচনা এবং কিছু আলোচনা থেকে 
সেটুকু আন্দাজ করা যায় তাতে মনে হয়, নতুন রাঁতি প্রকাশ করতে চাইছে বর্তমানকালের অবক্ষয়ের 
কাঁহনী। সুতরাং নতুন রীতি অবক্ষয়বাদের সাহিত্য। সামাজিক তথা মানাঁবক অবক্ষয়। 
স্বীকার করতে বাধা নেই, অন্তত সেটুকু চেষ্টা তাঁরা করেছেন, তাতে ব্যর্থ হনান। কিন্তু সমাজ 
বা মানুষের দিকে তো পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি আজো পড়লো না। সমাজের ভেতরে আজই ঘুণ ধরেন 
আর সে ক্ষতটিকে চিনবার এবং সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার চেম্টা আজই নতুন করে দেখা দিচ্ছে না। 
বাংলা সাঁহত্যের লেখকরা যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সমাজ এবং মানুষের ভেতরকার সমস্ত 
ক্ষয়ক্ষীতিকে সাহিত্যের মারফৎ উপস্থাপিত করার চেষ্টা তাঁরা বহুকাল যাবংই করে আসছেন। 
গত বিশ্বযুদ্ধ পরবতর্ঁকালের বাংলাদেশ এক বিচিত্র দেশে পারণত হয়েছে। আঘাতের পর 
আঘাতে তার দেহ নিত্য 'ছিন্নীভল্ন হচ্ছে। তার ফলে নানা জঁটলতা ঢুকেছে সমাজে আর কুঁটিল- 
কুটিলতর হয়ে উঠছে সামাজিক মানুষ। তাদের কথা বলতে হবে বৈকি সাঁহতে!র মারফৎ, শুধু 
তাদের আশা-আনন্দের কথাই নয়, তাদের দুঃখদৈন্যের কথাও । নতুন রীতির নতুন লেখকরা ভুল 

করেনাঁন তাঁদেরভাবনায়। আশা করোছিলাম পূর্বতন সাহত্যিককৃলের কাছে তাঁরা হাত 
পাতবেন না তাঁদের বন্তব্যের সমর্থন চেয়ে, কিংবা তাঁরা পূর্বজনদের পথ থেকে অনেকখাঁন দূর 
দিয়েই হাটবেন। কিন্তু তাঁরা হতাশ করেছেন। নতুন জীবনবেদের এই নবীন ভাষ্যকারদের 
যে-কাঁট রচনা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাতে স্পষ্টতই মনে হয়েছে সমাজের আঁতীনান্দত 
অবক্ষয়কে যেন ত'রা অনেক পাঁরশ্রমে আঁবচ্কার করেছেন কেবলমান্র নরনারীর সম্পকের মধ্যে। 
এ সম্পর্কে বৈধ ক অবৈধ সে প্রশ্ন আম তুলতে চাই না। সাহিত্যে সে আলোচনাই অবান্তর । 
ব্রাদার্স কারামাজড্, আযানা কারেনিনার মতো উপন্যাস বৈধ কাহনীকে নিয়ে গড়ে ওঠোঁন, রোহিনা 
বিনোদিনী রমারাও বিধবা এবং উনাবংশ শতাব্দীরই 'বধবা। মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহত্যের যে- 
অংশটুকু দিবার মতো উজ্জব্ল হয়ে আছে সেই বৈষব সাহত্যটিই দাঁড়য়ে আছে পরকীয়া প্রেমকেই 
আশ্রয় করে। সুতরাং নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে তীক্ষমতম দৃষ্টিক্ষেপে দোষ নেই। আমরা 
জানতে চাই সমাজের অবক্ষয় কি ওই একটিমান্র স্থানেই প্রবেশ করেছে 2 শুধ্মান্ন বেচে থাকার 
একান্ত প্রয়োজনে মানুষ আজ ক্ষণে ক্ষণে 1দকভ্রান্ত। কেবলই মানূষ নয়, মানুষীও। পথের 
বাঁকে-বাঁকে যেখানে যতটুকু ক্ষীণ আশ্রয় সে আঁবচ্কার করতে পারছে, তাকেই দ্ঢ়মুষ্ঠিতে 
আঁকড়ে ধরতে সে এগিয়ে যেতে চায়। তীব্র প্রাতিদ্বন্দ্বিতার কাছে রোজ হেরে যাচ্ছে স্নেহ, প্রেম, 
প্রীতি, ভালবাসা- প্রাতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে প্রচালিত মূলাবোধ। 41176615100 10৮০ 5110৫161 
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সবচেয়ে বাস্তব। তারই অস্থির তজনীসঞ্কেতে উঠছে নামছে মানুষের সমাজ আর সে-সঙ্গে 
ছন্রখান হয়ে যাচ্ছে মানুষের জাঁবন, বিকৃত হচ্ছে সনাতন মূল্যবোধগুলো। নরনারীর সম্পকের 
মধ্যে যে ফাউল আজ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তা তো এই বৃহত্তর অবক্ষয়ের সামনে এক 
অংশমান্র। নবাঁন লেখকগোম্ঠী অর্থনীতির বাঁকা পথাঁটিকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন কেন? 
এখন যে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এই বিরাট কালো গহবরটাকে আপামর সাধারণের সঙ্গে পাঁরচিত 
করে দেওয়া । নাকি তার নগ্ন বাঁভৎসতার দিকে দু'চোখ মেলে তাকাতে সাহস পাচ্ছেন না নতুন 
রীতির নতুন সৈনিক। 



১৩৬৯] আধ্যানক বাংলা ছোটগল্প ৩৬৯ 

কট;ন্তি করতে হলো। তব্ জানি, এ আলোচনাকে সহ্য করবার মতো শান্ত আছে নতুন 
রশীতর নবীন আগন্তুকদের। তাঁদের শান্ততে আমার বিশ্বাস আছে বলেই আলোচনা করার 
ভরসা আম পেয়েছি। তাঁরা সথের শ্রামক নয়। অনেক ঘুট-বিচ্ঢৃতি নিয়েও তাঁরা ধৈর্যশীল 
পরাক্ষার্থী- সাঁহত্যের নবাদগন্তসন্ধানী। এইটেই তাঁদের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো ।আশার 
কথা। স্থবিরের শাসন-নাশনে যারা ব্রতী হতে সাহস পায়, তারা একা আমার নয়, আমার মতো 
আরো অনেকের আঁভনন্দন পাওয়ার যোগ্য। এরা নবীন পাঁথক, সাহিত্যের পথও সুগম নয়। 
পাঁথকৃতের ষোলো আনা দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সদাসচেতন। আঁভজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে 'নিয়ত 
তাঁরা নতুনতর পথের সন্ধান পাবেন, এ 'বি*বাস তাঁদের মতো আমারও আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
মতো হশীরকদদ্যাতি সডোল স্ন্দর গঞ্প রচনার রশীতি তাঁরা হয়তো আজও আয়ত্ত করতে পারেনা, 
মাঁণকের মতো আঁভজ্ঞতার পোড় খানান জীবনে, জীবনের গরভীরতায় অবগাহন করেননি 
তারাশঙকরের মতো-কিন্ত বিপুল সূদূর সাহত্যপথ বিস্তীর্ণ তাঁদের সামনে । আপন বৈশিষ্ট্য, 

রীতি আর নতুন রীতি থাকবে না। না থাকলেও দুঃখ পাওয়ার ছু নেই-_কারণ, অবক্ষয়টাই 
জীবনের একমান্র সত্য নয়, কল্যাণটাও সত্য, আধকতর সত্য। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণময় 
সম্ভাবনার রৃপাঁটই উদ্ঘাঁটিত হয়ে এসেছে মহৎ সাঁহতো। বিশ্বাস করতে কম্ট হয় আজকের 

শহন্ট্রি ডাজ নট 'ড্রিঙ্ক নেক্্ীর একস্পেট ইন দি স্কাল্স অব 'দি স্লেন' মার্সের এ আঁবজ্কারকে 
পাঁথবীর ইতিহাস ক বার বারই সত্য বলে প্রমাণ করোনি ? 

সাম্প্রীতক বাংলা ছোট গল্প সাহিত্য এগিয়ে চলেছে, সংখায় প্রচুর 'ল্তু বিশেষত্ব 
সামান্য । এর মধ্যে চকিত চমকও হঠাৎ কখনও চোখে পড়েছে । (কিন্তু তাতে অতসশ মামীর 
বিস্ময়, রসকলির মাধূর্য কিংবা ফঁসিলের স্ফ্লংগ নেই।) তা থেকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, 
অন্ততঃ পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠ লেখকদের চেয়ে আজকের লেখকরা 'নশ্চিতরূপে আঁধকতর গণপনার 
পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং মেনে নিতে বাধা কি বাংলা ছোট গল্প সাঁহতো ৬১-৬২ সনের 
একমাত্র সংবাদ নূতন রীঁতিই। তাশ্ছাড়া আর কোনো বিশেষ বৈচিন্র্য নেই। 
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্বারকানাখের তার্ধযাত্রা 

অনৃতময় ম;খোপাবযাক় 

দ্বারকানাথের মা অলকাদেবী যখন তাঁর্থে যান_কাশী, বন্দাবন-তখন দবারকানাথ সঙ্গে ছিলেন 
না। সে সময়ে স্থলপখে চোর ডাকাত ঠগীদের উৎপাত-_পথঘাট বিশেষ ভালো নয়। পশ্চিমে 
তখনো ছোটখাট যুদ্ধ বিদ্রোহ লেগেই আছে। তাই জলপথে যেতে হয়: আর জলপথে ভ্রমণ বড় 
সময়সাপেক্ষ। তখনো গঞ্গায় আ্টমার চলা আরম্ভ হয়নি।*১ দবারকানাথের তখন সময়ের বড় 

অভাব। তাঁর বিরাট প্রতিভা ও অসাধারণ পরশ্রম 'দয়ে তিনি তখন তাঁর এ*বর্যের ভিত বুনছেন। 
কোম্পানীর চাকুরী তখনও 'তিনি ছাড়েন নি। নিজের ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য অক্লান্ত পাঁরশ্রম 
করছেন। তাছাড়া রামমোহন রায়ের সঙ্গে মিলে তখন দেশাঁহতকর কাজে মেতে উঠেছেন-__ 
এক কথায় তিনি কাজে আকর্ণ ডুবে। 
তারপর কয়েক বছর গেল। এর মধ্যে সতাঁদগ্ধ করা বন্ধ হয়েছে, 'হন্দু কলেজ প্রাত্ঠিত 

হয়েছে, পণ্যার্থীদের পথে ১ঠগীদের অত্যাচার কম হয়েছে, এলাহাবাদে নবপ্রা'তাচ্ঠিত রেভেনিউ 

বোর্ডের আফিস থেকে ঘোড়ার ডাকগাড়ণ কলকাতায় নিয়মিত এসে পেশছাচ্ছে__গঙ্গার উপর 
সরকারা স্টীমার চলতে আরম্ভ করেছে-এককথায় সারা দেশটায় ক্রমশঃ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া 
আসছে। 

সেই সময়ে, ১৮৩৫ খ্টাব্দে লর্ড বেশ্টিংক বিলাত রওনা হওয়ার কিছাদন বাদেই 
বারকানাথ বের হলেন পাঁশ্চমে বেড়াতে ও তীর্থ করতে। 

তখনও রেলগাড়ী হয় নি, বাংলার সুবাতে সৈন্যসামন্ত পাঠাবার জন্য শের শা'র সময় থেকে 
গাঁথা পুলগুলো ক্লমশ ভেঙ্গে পড়ছে। 'দল্লীর সম্রাটের রাজত্ব তখন দিল্লী সহরের কয়েক মাইলের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, দিল্লীর মসূনদ তখনও খাল হয় টিন। দ্বিতীয় আকবর ও বাহাদুর শা'র 
রাজত্ব তখনও মোগল আধিপত্বের জের টেনে ফুরিয়ে যায় নি। অসংখ্য ছোট-মাঝারি রাজা-নবাব- 
জায়গীরদাররা দূর্বলের সর্বনাশ করে, নিজেদের বাহবলের আস্ফালন করে যে অশান্তি আবহাওয়া 
সারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে জাগিয়ে তুলেছিল তার জের তখনও সম্পূর্ণ মেটে নি। ইংরাজ সরকার 
তখনও সওদাগর কোম্পানীর সরকার। রাঁতিমতভাবে শাসনভার-নিজ হাতে তুলে নিতে ইংরেজ 
সরকারের তখনও বিশ বৎসর বাকী । গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড তখনও তৈরী হয় নি। সেই সময়ে গাড়ী 
করে দ্বারকানাথ বের হলেন পশ্চিম দিকে । এ পথে তখনও লোক চলাচল যথেষ্ট ছিল। বড় বড় 
নদীগুলোয় নৌকা করে পারাপার করার অস্বাবধা ছিল না। 

দ্বারকানাথ রামমোহন রায়ের আওতায় এসে একেশ্বরবাদী হয়োছলেন। তাঁর পক্ষে কেবল 
তনর্থ করে পণ্যসণ্ণয় করতে বের হওয়াটা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস্য নয়। 

আমার মনে হয় তাঁর পশ্চিম ভ্রমণের কারণ ছিল একাধিক। বড়লাট বেশ্টিংক তখন গঞ্গানদী 
বরাবর স্টীমার নিয়মিত চালানোর এক পাঁরকজ্পনা পেশ করে গেছেন। 
সে পথে স্টীমার চালিয়ে পণ্য রপ্তানি আমদানী করার ইচ্ছা দ্বারকানাথের ছিল। কিভাবে এটা 
করা যায় কতদূর পযন্ত চললে কতটা লাভ এই সব তথ্য সরেজামনে দেখে তথ্য সংগ্রহ করা 
একটি উদ্দেশ্য ছিল বোধহয়। সেই কারণেই 'তিনি সম্ভবতঃ ফেরার সময় জলপথেই ফেরেন। 
দবারকানাথের দেশ ভ্রমণের শখও ছিল যথেষ্ট; যার কারণে পরে বহু বাধা সত্তেও তিন ইউরোপের 
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নানা দেশ ঘুরে বৌঁড়য়োছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও নিজে তিব্বত পর্যন্ত ভ্রমণ করে এসে- 
ছিলেন। তিনিও বোধহয় দ্বারকানাথের মনে ভারতবর্ষের পুরাতন সফলকীর্তির সঙ্গে 
পরিচিতির ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের বন্ধ তদানীল্তন বড়লাট লর্ড 
বেশ্টিংকও কোম্পানীর বিশাল রাজত্বে লোকের অবস্থা জানবার জন্য বাভল্ন অংশে অবিরাম ঘুরে 
বেড়াতেন।২ তর কাছে শুনেও দ্বারকানাথ [হন্দু-বোদ্ধ-মুসলমান নানা যুগের সৃম্টিবোচন্র 
দেখতে চাইবেন আশ্চর্য কঃ এর উপর তীর্থদর্শনের পণ্য সণ্টয় কতকটা উপাঁর লাভ। তীর্থ 
দর্শনের কথাটা উল্লেখই করতাম না, কিন্তু যে গোঁড়া বৈষব আবহাওয়ায় তান জন্মো'ছলেন তার 
প্রভাব তখনো তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তখন পর্যন্ত তান “সাহেবমেমদের খানা 
দলে, খানার টৌবলে বসতেন না, এবং খানার শেষে গণঙ্গাজলাদি স্পর্শ ও বস্বত্যাগ করে শুদ্ধ 
হইতেন।” শোনা যায় যে বৈঠকখানা ঘরে এ সব খানা-পনার পর টোবলটিকে পযন্ত পুকুরে 
এনে ফেলা হ'ত। সেকালে কেবল ম্লেচ্ছ খাওয়া নয়, তার এ*টো কোথায় ফেলা হবে সে পর্যন্ত 
একটা ভাবনার কারণ ছিল। এঁ রকম খানাপনার পর একবার হাড়গোড় নিকটবতরঁ ভোলানাথ 
চাটুয্যের বাড়ীর কাছে ফেলাতে 'তাঁন ভয়ানক রেগে গিয়ে শাপমাঁণ্য দিতে থাকেন। তান রেগে 
পৈতা হাতে করে মদন চাটুর্ষের *৩ বাড়ীতে এসে বলেন--“আ'ম যাঁদ ব্রাহ্মণের ছেলে হই, তবে 
এ বাড়ীতে মদ আর মাংসের ছড়াছড়ি যাবে।” একটি পরম বৈষ্ণব পাঁরবারের পক্ষে এটা একটা 
দারুণ আভসম্পাত সন্দেহ নাই। এ ঘটনার সময়েও দ্বারকানাথের মা বে*চে। 

দবারকানাথ বিদেশযান্রার সময় পাইক বকর্দাজ চাকর বামুন ছাড়া অন্তত একজন 
ডান্তার সর্বদাই সঙ্গে নিতেন। কেবল তান কেন, সে সময় ডান্তার, বৈদ্য ওষুধ 
কোনটাই পথে সহজপ্রাপ্য ছিল না; তাই অবস্থাপন্ন লোকেরা প্রায়ই দরকারী ওঁষধপন্র 
সমেত কোন পরিচিত বৈদ্যকে সঙ্গে নিতেন। দ্বারকানাথ সঙ্গে নিয়োছলেন ডান্তার বাটলার নামে 
এক সাহেব ডান্তারকে। একে ছাড়া একটি মেধাবী বৈদ্যসন্তানকেও তিনি সঙ্গে নিয়োছলেন। 
এর নাম দ্বারকানাথ গৃস্ত। পশ্চিম থেকে ফিরে এসে হীন মেডিকেল কলেজে ভার্ত হ'ন এবং 
প্রথম বাঙ্গালী ডান্তারদের অন্যতম হয়ে পাশ করেন। এর তৈরী জবরের ধন্বন্তার ওষধ নতুন- 
বাজারের কাছে চিৎপুরের উপর ডি গুপ্ত এণ্ড কোং থেকে বিক্রী হত। 

দবারকানাথ সপাঁরষদ কাঁলকাতা থেকে বর্ধমানে গিয়ে রাজবাড়ীতে ওঠেন। সেখান থেকে 
রাণনগঞ্জ পথে গেলেন। রাণগঞ্জে তখন কয়লা তোলা সুর হয়েছে । সেটা এদেশের কয়লাখনির 
প্রথম যূগ। কয়লা পারমাণে পাওয়া যেত কম; চালানের ব্যবস্থাও ছিল আনয়মিত। এলাহাবাদে 
রোভিনিউ বোর্ড ও উত্তর-পশ্চিমাণ্চলের জন্য পৃথক প্রধান আদালত হওয়ায় কাঁলকাতার সঙ্গে 
সরাসরি যোগ রাখার জন্য সরকার কয়েকটি স্টীমার বহাল করেছিলেন। সেগুলির জন্যও কয়লা 
সব সময় ঠিকমত পাওয়া যেত না। সে যুগের স্টীমার এখনকার তুলনায় কয়লা খেত বেশী আর 
মাল টানবার ক্ষমতা কম ছিল বলে নিজের দরকারী কয়লা বেশী পাঁরমাণে পারত না। তাই 

১ 'বিলাতে প্রথম নিয়মিত স্টমার চলে ১৮১২ খল্টাব্দে, রেঙ্গুনে ১৮২৪ খল্টাব্দে, এদেশে বোন্টিংকের সময় 

১৮৩০ সাল নাগাদ । 

২ ভিনসেন্ট 'স্মথ 

৩ দ্বারকানাথের ভাগিনেয় মদন চাটুয্যে। রবীন্দ্র ভারতীর পিছন 'দিকে চিৎপুর থেকে তাঁর নামের যে রাস্তা 

চলে গেছে সেইখানেই তাঁর বাঁড় ছিল। বর্তমানে এ বাঁড় মাড়োয়ারীরা কিনে বহ পাঁরবর্ধন 
ও পারবর্তন করেছে; তবুও পুরাতন স্মৃতি কিছূটা এখনও বিদ্যমান। 
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আঁতীরন্ত ব্যয়ে গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে কয়লা ডিপো করে মজ্ত রাখা হত--এই আড়ত খরচা 
পাটনায় পড়ত মন পিছ বারো আনা, এলাহাবাদে এক টাকা। দ্বারকানাথ রাণগঞ্জ কয়লাখনির 
কাজ 'নাজে দেখে লাভলোকসানের দিক খাঁতুয়ে দেখে লন। এর কয়েক বছর পরে প্রথমবার 
াবালাত যাবার আগে দোঁখ দ্বারকানাথ আই, ভানস্ ক্যাম্বেলের সঙ্গে মিলে রাণীগঞ্জে কয়লার 

খনি থেকে কয়লা কাটাবার জন্য বেঙ্গল কোল কোম্পানণর প্রাতিষ্ঠা করেন। এ কোম্পানী এখনও 

আছে-_যাঁদও দ্বারকানাথের বংশধর বা অন্য কোন বাঙ্গালীর তাতে কোন অংশ বহ্নীদন থেকেই 
নেই। 

তারপর দ্বারকানাথ চল্লেন কাশীর পথে। কাশী দর্শন 'হিন্দুমান্রের জীবনের মস্ত ঘটনা- 

বিশেষ সেকালে যখন পথ ছিল আজকের তুলনায় বহুগুণ দুর্গম । তীর্থের সঙ্গে তান ব্যবসারও 

[িছ. ব্যবস্থা করলেন। তাঁর কারঠাকুর কোম্পানী তখন চীন থেকে রেশম আনাতেন-_এবং কাশী 

থেকে বেনারস+ কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ সরাসার কলিকাতায় ও বিদেশে চালানোর জন্য যোগা- 
যোগ করলেন ।। 

কাশী থেকে প্রয়াগ । প্রয়াগ ছেড়ে আগ্রার দিকে তখন এঁগয়েছেন সেই সময়ে দবারকানাথের 
মা কালকাতায় গঞ্গাতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 

দবারকানাথের মায়ের মৃত্যুর বিশদ বর্ণনা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে 'লাখিয়াছেন_ 
১৭৫৭ শকে 'দাদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অণ্লে 

পর্যটন কারতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আঁসয়া কাঁহল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব 
সকলে আমরা পতামহণীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাহরে আঁনলাম। কিন্তু 'দিদমা 
আরও বাঁচতে চান, গঞ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তান বাঁললেন যে, “যাঁদি দবারকানাথ 
বাড়ঈতে থাঁকত তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস না।” কিন্তু লোকে তাহা 
শুনিল না। তাঁহাকে বাঁহয়া গগ্গাতীরে চাঁলল। তখন তান বাঁললেন, "তোরা যেমন আমার কথা 
না শুনে আমায় গণ্গায় নিয়ে গোল, তেমান আম তোদের সকলকে খুব কম্ট দিব, আম শীঘ্র 
মারব না।” গঞ্গাতীরে একাঁট খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তানি তিনরান্র জীবিত 

রান্রি প্রভাত হইলে 'দিদিমাকে দেখবার জন্য আবার গঞ্গাতণরে যাই। তখন তাঁহার *বাস 
হইয়াছে ।..আমি নিকটস্থ হইয়া দোখলাম. তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে এবং অনামিকা অঙ্গুলি 
উধর্যমখে আছে। তিনি “হরিবোল“ বলিয়া অগ্গীল ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া 
গেলেন। মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল-হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের বৃষকান্ঠ গঞ্গা- 
তাঁরে পঃতিয়া আসলাম ।” 

দ্বারকানাথ যখন আগ্রায় পেপছান তখনও মাতার মত্যু-সংবাদ তাঁহার নিকট পেশছে নাই। 
তিনি এতাবং স্থানে হিন্দ; কীর্তির উপর মুসলমানদের অত্যাচারের চিহুই দেখেছেন। মুসলমান 
কণীর্ত যা এযাবং দেখেছেন তা সেরকম চমতকার নয়। এই প্রথম তিনি আসল মোগল স্থাপত্যের 
সম্মুখীন হলেন। প্রাসাদ, কবর, মসজিদ, মিনার সব তানি ঘুরে ঘুরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। 
[সকান্দ্রা ও আগ্রার কবরগালর প্রভাব তাঁরই তৈরী করে দেওয়া ব্রিষ্টলে রামমোহন রায়ের 
কবরের উপরের স্মৃতিসৌধে । তাজমহল দেখে আর সকলের মত 'তাঁনও মুগ্ধ হয়োছলেন। 
তখন তাজের দরজা থেকে বাজার বসত। তাজমহলের বাড়ীটুকু ছাড়া বাকী অংশটা অযত্ে 
পড়েছিল। খোদ তাজমহলের রঙ্গীন পাথর আর সোনা দূর্বৃত্তেরা তখন কিছ কিছ খুলে নিয়ে 
গেগে। তাজমহলের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন-_“এ একটা স্থাপত্য রয-খ্বেত-পাথরের উপর ধদয়ে 
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চোখ দরজা থেকে নক্সার উপর 'দিয়ে একে বেকে মিনার বরাবর আকাশের 'দিকে উঠে যায়।” 
দবারকানাথ আগ্রায় গিয়ে সেখানকার ডেপুটি গবর্ণর টমসন সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। 

তিনি সোজা লাটসাহেব টমসন সাহেবের অফিসে ঢুকে যাচ্ছিলেন।*৪ তানি কলকাতায় দ্বারকা- 
নাথকে খুবই চিনতেন এবং বেণ্টিংকের বন্ধু হিসাবে খাতির করতেন। প্রহরীরা কালা আদমীকে 
এরকমভাবে ঢুকে আসতে দেখে আটকাতে গিয়েছিল কিন্তু সঞ্গে এক সাহেব (ডাঃ বাটলার) ছিল বলে 
শেষ পর্যন্ত আটকায় নি । দ্বারকানাথ সেদিকে দৃকপাত না করে যেখানে টমসন সাহেব মেলের চিঠি 
(চিঠি সপ্তাহান্তে কালকাতা থেকে ডাক জ্টীমারে বিলেত যেত) 'লিখাছিলেন। সেখানে গিয়ে পিছন 
থেকে কাতুকুতু । বেচারী ত চমকে উঠেছেন_ এরকম আসম্পর্ধা কার হতে পারে! তারপর ফিরে 
“ও হো, ডর্কি যে” বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। তখন লাট-বেলাট সরকারের 
সেক্রেটারী বা এরকম বড়সাহেবরাই একমাত্র দবারকানাথকে “ডাক” বলে ডাকতেন।” 

আগ্রা দুর্গও দেখলেন। সেখানে তখনো ইংরেজ সৈন্যরা বাস করছে। মাত্র ত্রিশ বছর 
আগে িম্ধিয়ার মারাঠা সৈন্যেরা ফরাসী সেনাপাঁতি পেরনের অধীনে আর লর্ড লেকের ইংরেজ 
সৈন্য এই দ:গ্গ অবরোধ করে যুদ্ধ করে গেছে। দ্বারকানাথ লোকজনসহ তাদের মধ্যে ঘরে ঘুরে 
খঃটয়ে খুটিয়ে স্থাপত্য ও কারুকার্য দেখলেন। সঙ্গে একাঁধক সাহেব আঁফসার__লাটসাহেব 
বলে দিয়েছেন এর যেন কোন অসুবিধা না হয়। সাধারণ সৈন্যেরা এদক ওঁদক ঘোরাঘুরি 
করতে করতে তাঁকয়ে দেখে হবেও বা কোন রাজারাজরা। তারা আশ্চর্য হয় যখন দেখে যে এই 
দেশী ভদ্রলোক সুন্দর ইংরাজী বলছেন। তারপর তারা কানাঘুষা শোনে যে ইনি এক “বাঙ্গালণ 
বাব্”-কাঁলকাতার বড় লাটবাহাদুরের বন্ধ-তখন তারা ভবে তাদের অপ্ণ দাবী দাওয়ার 
কি হচ্ছে, তার কোন খবর পাওয়া যায় যাঁদ, কোন আঁজ্ঞজ যাঁদ পেশ করা যায়। তখনও, বহু 
ইউরোপীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছে কাজ করছে-কালা আদ-মর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলে 
যে লজ্জায় মাথা কাটা যায় সে ভাবটা তখনও সাহেব মহলে বিশেষত ইংরেজ িপাইদের মতন 
চুনোপটটদের মত্জাগত হয় নি। দ্বারকানাথ যখন জাহাঞঙ্গির মহল, শিষমহল, মোতি মসজিদ 
দেখে মিনাবাজার বরাবর দিল্লী গেটের কাজ বরাবর পেপছেছেন, তখন তাদের কয়েকজন 
দবারকানাথকে একটা অনুরোধ জানায়, বলে যে নিজেদের দুঃখ অসুবিধা ত' আছেই 1কণ্তু তাদের 
প্রধান দুঃখ যে তাদের উপাসনাগৃহটি (চ্যাপেল) সরকারের কাছে বহু দরবার সর্তেও সাহায্য না 
পাওয়ায় প্রায় ভেঙ্গে পড়ছে। 

দবারকানাথ পাদ্রীদের বিশেষ পছন্দ করতেন না; ীকন্তু কোন ধর্মের প্রত অশ্রদ্ধাও 
[তিনি দেখাতেন না; আই ঘরাট দেখতে চাইলেন। দেখলেন --দিল্লী গেটের পিছনে দুটীী ঘর 
-এককালে বোধহয় প্রহরীরা থাকতো সেখানে । ইংরেজ 'সপাহশীরা এসে ঘর দুটিকে প্রার্থনা 
ঘরে পরিণত করেছে- উত্তরের চার্চ অফ ইংলণ্ডের আর দক্ষিণেরাট ক্যার্থালকনের । দবারকানাথ 
দেখলেন সত্যই দক্ষিণের ঘরটাঁর অবস্থা পড় পড়। ঘুরে গেটের তলায় দাঁড়য়ে দেখলেন নাস্তা- 
লিক পারতে উচু উপ করে আকবরের সময়ের তারিখ লেখা “১০০৮ হিজর?” €১৫১৯- 
১৬০০ খাম্টাব্দে) তার তলায় জাহঙ্গীরের আভষেকের স্মৃতি স্বরূপ লেখা ১০১৪ 'হজরণ। 
মোগল এশ*বর্ষেের এই ভগ্নদশায় ভাঙ্গা ফটকের ঘরগুলো সারাবার জন্য প'চ-শ টাকা (তান সঙ্গে 

৪ মিঃ জেমস টমসন সাহেব 'ভিন্দেন্ট স্মিথের অনুসার ১৮৪৩ থেকে ১৪৫৩ সাল আগ্রা প্রদেশের সিফটে 

সেন্ট পলের 'ছিলেন। 

* গল্পটী ২৮।১০।১৮ ৯৬ খত্টাব্দে ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর “মেজমার দাদামশায়ের কাছে” শুনে িলখে রাখেন। 
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সঙ্গে দিয়ে চলে এলেন। 
দবারকানাথ দিল্লী যান নাই। বোধহয় আগ্নায় তিনি মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এখান থেকে 

বৈষবতীর্ঘ মথন্রা ও বৃন্দাবনের দিকে চলে আসেন।*৬ দুধারে গাছ দেওয়া বাঁধা পথ। জাগঠেরা 
মারাঠারা এপথ 'দিয়ে যুদ্ধের বেশে কতবার যাতায়াত করেছে । এ পথে মারামার কাটাকাটি 
থেমেছে ১৮০৩ সালে ইংরেজ মথুরা দখল করার পর। সেই পথ দিয়ে দ্বারকানাথ এলেন 
মথুরায়। বড় বড় পাথর ফেলে তোর রাস্তা । বড় লোকদের বাঁড় সব পাথরের, তার উপর 
সুক্ষ কারকার্ধা লতাপাতা ময়ূর খোদাই করা। দরজায় নানা রকম নক্সা, তার পাশে পাথ- 
রের জাফরি। দুধারে কৃষলীলায় বর্ণিত স্থান। 

বৃন্দাবনে পৌঁছে তখনকার বড়লোকদের প্রথামত দ্বারকানাথ একাঁদন ব্রাহনণ ভোজন 
করালেন। মথুরার বিখ্যাত সব চৌবেরা এসোছল। এক একজল আকারেও যেমন বিরাট 

খাবার ক্ষমতাও তেমাঁন অসাধারণ। তার উপর ক্ষিদে বাড়াবার জন্য তারা সাথে এনেছিল বড় 
বড় লোটা ভার্ত ভাংএর সরবং। বৃন্দাবনের তমালকুঞ্জে পাত পেড়ে তারা ভাং খেয়ে কয়েকসের 
পুরি-মিঠাই প্রত্যেকেই খেলো। খেয়ে দেয়ে “রাধামাঁয় কি জয়” “দোয়ারীবাবু কা জয়” 
করতে করতে ভরা পেটে খুস প্রাণে দ্বারকানাথকে চূড়ান্ত আশীব্বাদ করতে করতে চলে গেল। 
এই খাওয়ানোতে দ্বারকানাথের খরচ হয়েছিল দশ হাজার টাকা। 

তারপর ফিরে আসবার আগে কেশীঘাটের কাছে একটা অন্নছন্র প্রাতিষ্ঠা করে আসেন। 
এটী এখনো চালু আছে কি না জানা নেই। 

ফেরবার সময় কাশী থেকে তান বোধহয় স্টীমারে চড়ে কলকাতায় টফরেন কারণ ৫&ই 
চৈত্রের সমাচার দর্পণে *৭ দোখ খবর রয়েছে যে “শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মাতার প্প্রাপ্তির সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাম্পীয় জাহাজারোহণে শঘ্ব প্রত্যাগমন কাঁরতেছেন। 
এক্ষণে প্রাতিদিন কলিকাতায় এ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে ।" তার চোদ্দাদন পরে 
১৯ চৈত্র এ পান্রকাতেই পাই যে শ্রীযুন্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্যবার্তা শ্রবণ 
করিয়া বারানসী হইতে কলিকাতা বাটাঁতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়ানের পূবেই 
মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাব আত সমাদ্ধপূর্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া- 
ছেন। গত শুক্রবার বহুসংখাক কাঙ্গাঁলাদগকে বিতরণ করিয়াছেন। কাঁথত আছে অন্যুন 
পণ্টাশ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছল। তাতে প্রত্যেক ব্রাহ্গণকে আট আনা এবং অন্যান্য শৃদ্র 
ও মোসলমান ইত্যাঁদ কাঙ্গালিকে চার আনা কারয়া দিয়াছেন ।” 

তীর্থ ও দেশদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথ ভারতবর্ষের এ অংশের জমিদার ও জমি- 
দারীর অবস্থা বিষয়ে ভালোভাবে খোঁজ খবর ও এ সম্বন্ধে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে আলো- 
চনা করেন। ফলে তাঁর ।ব"বাস হয়োছল যে উত্তরপশ্চিমাণ্চলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু 

না করলে দেশের ও সরকারের ক্ষতি। এ সম্বন্ধে তিনি কলিকাতায় ফিরে এসে তাঁর সৃচিন্তিত 
আভমত 'দিয়োছলেন। 

৬ মায়ের অসুস্থতা সংবাদ পেলে তান 'দিল্লশ, মথুরা কোথাও না গিয়ে সম্ভবত কলিকাতা ফিরে আসতেন। 

মায়ের অসুস্থতা বা মৃত্যু সংবাদ না পেলে দিল্লী ও এীদককার অন্যান্য জায়গায় না গিয়ে তথ সেরেই কলি- 
কাতায় ফিরিয়া আসার কারণ পাওয়া যায় না। 

৭ ইং ১৭ মার্চ ১৮৩৬ 



পগ্ারায় ওভ. ও হেমচন্্র 

জীবেন্দ্র সিংহ রায় 

ইংরেজী-ীশক্ষা তাঁর সাঁহাত্যিক জীবনে ফলপ্রদ হয়োছল। তিনি ইংরেজী কবিতা ও 
নাটক অবলম্বনে কয়েকাঁট বাঙলা কাঁবতা ও নাটক 'লখেছেন।১ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর 
কোনো য়ুরোপীয় আদর্শ ছিল না, সেখানেও স্থান-বিশেষে বিদেশী ভাব ও বর্ণনার অনুসরণ 
করতে তান 'দ্বধা করেন নি। উদাহরণস্বরূপ 'বৃত্র-সংহারের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
কাব্যাটর কাঁহনী 'হন্দ্-পুরাণ থেকে গৃহীত হয়েছে, তব তার কতক কতক অংশে বিদেশী 
কাব্যের ছায়া স্পম্টতঃই পড়েছে। হেমচন্দ্র নিজেই 'বৃত্ত-সংহারের ভূমিকায় বলেছেন--ীশক্ষা- 
ভেদ অন_সারে গ্রন্থকারের রূচি ও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে । বাল্যাবাধ আমি ইংরেজী ভাষা 
অভ্যাস করিয়া আঁসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নাহ, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে 
যে ইংরেজী গ্রল্থকারদিগের ভাবসগ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনাভন্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে, তাহা 
বচিন্র নহে।' কবির এই ইংরেজীয়ানা রমেশচন্দ্র দত্ত সমর্থন করছেন, ২ তাঁর জাবনীকার 
অক্ষয়চন্দ্র সরকারও নিন্দা করেন নি৩, যাঁদও হেমচন্দ্রের অনূদিত কাঁবতাগুলির আঁধকাংশই 
ত'র মনোরঞ্জন করতে পারোন।৪ আর সে-কারণেই, ইংরেজী কাব্যের আবহাওয়ায় সাঁহত্যের 
শিক্ষা নিয়েছেন বলেই হেমচন্দ্রকে বাঁঙ্কম শিক্ষিত বাঙালীর কাব বলেছেন।৫& 

ইংরেজী-শিক্ষিত কবি হেমচন্দ্র ওদের সথ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যে সমস্ত 
ইংরেজী কাঁবতা অবলম্বনে তান কতকগুলি বাঙলা কবিতা লেখেন, তাদের মধ্যে, ড্রাইডেনের 
শেলীর ও গ্রের ওড হিসেবে সপরিচিত। হোরেসের কাব্যকৃতির কথাও তিনি জানতেন, 
স্যাটায়ার-প্রসঙ্গে হলেও তিনি তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন__ 

যে হাঁস-মধুতে নাই বাসর আঘ্বাণ, 
সৌরভে পরাণ ভার ছোটে জাঁবনের তরি, 

যে হাঁস-তরঙ্গে ভাস, কালের পাথারে ! 
ভাসিতে যে হাসি রোমে' 'হরেসের' তারে । -কুহন্বর। 

মিল্টনের কথাও তাঁর কাবিতায় পাই-__ 
বাল্মঈক-হোমর সুমন্তে দীক্ষিত 

মধর সতন্্রীধারা, 

অ-নীর দেশের বার; --স্বর্গারোহণ। 
মধ্সৃদন-সম্পরিত এই শোক-কাবতায় মিল্টনের উল্লেখের সময় তাঁর নিশ্চয়ই 'প্যারাডাইস লঙ্ট' 
এর কথাই বিশেষ করে ম.ন ছিল, তবু মিল্টনের বিখ্যাত "ওড অন্ দি মার্ণং অব, ক্লাইস্ট 
নেটিভিট, তিনি যে পড়েছিলেন, তা অনুমান করা অন্যায় নয়। শপণ্ডারীয় ওড: রচনায় তিনি 
পাঁথকৃৎং, তাই অনুবাদের মাধ্যমেই হোক বা ইংরেজী কাব্যে পিণ্ডার চর্চার উদাহরণ দেখেই হোক 
হেমচন্দ্র গ্রীক কাঁবর কাব্যকলার রূপ ও রঈ'তর সঞ্গে পাঁরাঁচত ছিলেন বলে মনে হয়। সৃতরাং 
দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্তের ওড্-রচয়িতা কবিদের মধ্যে পিণ্ডার, হোরেস, মিল্টন, ড্রাই.ডন, গ্রে, শেলশ 
ইত্যাঁদর প্রভাব হেমচন্দ্রের ওডের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থাকা স্বাভাবক। তাঁর কাঁব- 



৩৭৬ সমকালশন [আশ্বিন 

মানস ও সাহত্য-সৃম্টির মধ্যে অন্যান্য রূরোপীয় কাঁবদের যেমন হোমার, দান্তে, সেক্সপায়ার, 
বায়রণ প্রমৃখের প্রভাবের কথা সত্য হলেও বর্তমান আলোচনায় তা অগ্রাসাঞ্গক। 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার হেমচন্দ্রকে 'বাঙলার পন্ডার' বলেছেন-_-'মধুসূদন বাঙ্গলার মিল্টন, 
হেমচন্দ্র পিপ্ডার, নবীনচন্দ্র-_বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ _শোল, বেশ কথা: ***।'৬ মনে হয়, হেমচদ্দ্রে 
ন্ডারীয় ওডগ্যীলর কথা ম.ন রেখেই অক্ষয়চন্দ্র এ-মন্তব্য করেছেন। এ কথা সত্য, মধুসূদন 
বাঙলা কাব্যে অনেক নতুন রীতির প্রবর্তক হলেও 'পিন্ডারীয় ওড. রচনার কোনো চে্টা করেন 'ন। 
সেদক থেকে হেমচন্দ্রের পিন্ডারীয় ওড্ নিয়ে অনুশীল.নর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । তবু 
বাঙলার পিশ্ডার আভিধা ঠিক সঙ্গত নয়, কারণ তান শুধু িণ্ডারীয় আদর্শের ওডই রচনা 
করেন নি, ওড: রচনার অন্যান্য রীতিও অনুসরণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। ওড্ মনডির ক্ষেত্রে 
তাঁর সার্থকতাও লক্ষণীয়। সুতরাং একাঁট বশেষণের সীমার মধ্যে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব নিরূপণ 
করতে না যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে হয়। 

হৈমচন্দ্র অনেকগ্ীল ওড-জাতনয় কাবতা 'লখেছেন। ৭ তাঁর খণ্ড কবিতা সম্পর্কে 
'সকলেই একবাক্যে স্বীকার কাঁরয়াছেন, ইংরেজন কাব্যের ধারা ধাঁরয়া নানা বিষয়ের অবতারণা কাঁরয়া 
1তনি বাংলার তদাননন্তন কাব্য-সাহত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইয়াছেন।'৮ তাই ওডের রূপ ও 
রীতি নিয়েও তান পরীক্ষা করেছেন। ইংরেজী ওডই যে তাঁর আদর্শ ছিল, তা-ও িঃসংশয়ে 
বলা চলে; কারণ তানি গ্রীক, ল্যাটন ও ফরাসণ ভাষা জানতেন না। ইংরেজী কাব্যে কারা 'পিস্ডারীয় 
ওড্ নিয়ে অনুশীলন করেছেন তা পৃ আলোচনা করেছি। এবং এ-ও দেখোঁছ যে, রূপ ও 
রীতর "দক 'দয়ে সার্থক 'পপ্ডারীয়, ওভ্ একমান্ন গ্রে £লখেছেন। হেমচন্দ্রের লেখা তিনাঁট 
গন্ডারীয় ওড 'কাঁবতাবলীতে' সংযোজত হয়েছে এবং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, গ্রের "দ 
প্রোগ্রস অব পোয়োস' বা শী বার্ড দেখেই তানি 1পন্ডারীয় ওড্ লিখতে সাহসী হন।" মনে 
রাখতে হবে, হেমচন্দ্রের কালে গ্রে শাক্ষত সমাজের কাছে প্রিয় কাব ছিলেন।৯ সুতরাং গ্রের 
কাঁবতা দুটিতে 'িন্ডারীয় ওডের যে সব লক্ষণ পাওয়া যায়, তাদের মানদণ্ডে হেমচন্দ্রের পিন্ডারায় 
রীতির কাঁবতাগ্লিকে বিচার করতে হবে। 

১। তান সেক্সপীয়রের শদ টেমূটেস্ট ও 'রোমও এ্যা্ড জ্ালয়েট' অবলম্বনে যথাক্রমে 'নালনী-বসন্ত' ও 

“রোমিও-জুলিয়েট' নাটক রচনা করেন। "ছায়াময়ীতে, দান্তে তার আদর্শ ছিল। আর খণ্ড-কাবিতার মধ্যে 

'জশীবন-সঞ্গীত' লংফেলোর 'সামঅবলাইফ' 'ইন্দ্রেরসুধাপান' ড্রাইডেনের “ওড্টু মিউঁজক্'বা 'আলেকজান্ডারস্ 

ফিম্ট', 'মদন-পারিজাত” পোপের এলোয়সা অব্ এ্যাবেলা”, "চাতক পক্ষণর প্রাতি' শেলীর "টু এ স্কাইলাক 

অনুসরণে রচিত। গ্রে 'প্রোগ্রেস্্ অব্ পোয়েজ' দেখেই বোধহয় ইন্দ্রালয়ে সরস্বতঈ-পূজার' রচনার প্রেরণা 

দেখা দিয়েছিল। 'নববর্ষ স্মরণ করিয়ে দেয় টেনিসনের শরং আউট; 'দি ওল্ড, রিং ইন দি নিউ' ইত্যাঁদ চরণগুল। 

হয়ত “বু কি দশা হবে আমার, কবিতাটি লেখার সময় হেমচন্দ্রের মনে ছিল িল্টনের 'অন্ হিজ্ ব্রাইন্ডনেস 
কবিতাটির কথা। 
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£" “হেমচন্দ্র সংস্কৃতে অনাভিজ্ঞ, ইংরাজিতে অভ্যস্ত বাঁলয়া দোষ হইবার কথা; কিন্তু 'তাঁন মাতৃভাষার সেবক- 

প্রভু বলিয়া তাঁহার সে দোষ অনেক স্থানেই ঢাঁকিয়া গিয়াছে ।' _“কাঁব হেমনন্দ্র, পৃঃ ২৪। 

৪. দ্রম্টব্য এ, পত্র ৪৭--৪৮ 
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ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা* “ভারত-ভিক্ষা' ও 'অল্নদার শিবপৃজা' এই 'তিনাট কবিতায় 
হেমচন্দ্র পিন্ডারীয় ওডের অনুসরণ করেছেন। প্রথম কাবতাটতে সাতটি শত্রপাদ ট্রিয়াড আছে 
এবং শেষ 'ব্রপাদাটিতে এপোড-এর পর একটি আতিরিন্ত স্ট্রোফ সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু গ্রে'র 
পন্ডারীয় ওডে 'তিনাঁট ভ্রিপাদ দেখতে পাই। এবং সমাস্তিতে কোন আঁতীরন্ত স্ট্রেফও নেই। 
[ণ্ডারের আলোচনায় বলোছ, ন্রপাদের সংখ্যা সম্পর্কে কোন স্মানার্দন্ট নিয়ম নেই। আর সে- 
কারণেই হেমচন্দ্রের পক্ষে সাতাঁট ন্রিপাদ রচনা করা রীত-ীবরোধী হয়ান। 'পশ্ডার নিজের 
ওডে তেরটি পর্যন্ত ন্রিপাদ রচনা করেছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতন-পূজায়” যে সমাস্তিসৃচক 
আঁতরিন্ত স্ট্রোফ সংযোজিত হয়েছে, তা. সমর্থন করা যায় না। কারণ স্ট্রোফি, আযাঁ্ট্িস্ট্রোফ ও 
এপোড নিয়ে ন্রিপাদ রচনার আদর্শাট কোরাস দলের গণতাবাঁধর সঙ্গে যুস্ত। সর্বশেষে সকলে 
এক স্থানে দাঁড়য়ে সমবেতভাবে এপোড্ গাওয়ার পর আবার স্ট্রোফ গাওয়া সাঙ্গীতক রীতির 

বিরোধী এবং আযান্টিক্লাইমেক্সের উদাহরণ মান্ন। গ্রীক নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত 
ব্যান্ত মন্তব্য করেছেন_: 41106 50001)116 15 17091210060. 1) 01১6 9170150101)1)07 0100 19217 15 

50710111865 [0110%/60 1১7 291) €]১০৭০.১০ 

একথা যাঁদ সাঁত্য হয়, তবে হেমচন্দ্রের কোর্যাল ওডের শে একটি একক স্ট্রোফ রচনায় কাঁবতাটির 
সামাগ্রক ভারসাম্য অক্ষ থাকোনি। 

তবে স্ট্রোফ, আ্যাণ্টিস্ট্রোফ ও এপোড্ সম্পকে হেমচন্দ্রের একটা মোটামাট ধারণা 
ছিল বলে মনে হয়। 'তান তাঁর 'পশ্ডারীয় ওডে স্ট্রোফ, আ্যান্টিস্ট্রোফ ও এপোড্ অর্থে 
যথাক্রমে 'প্রয়োগ' বো 'আরম্ভ') শাখা” ও পূর্ণ কোরাস্' ব্যবহার করেছেন এব "ইন্দ্রের সৃধাপান' 
কাঁবতার পাদটনীকায় 'কোরস শব্দের অনুরূপ অন্য কোন বাঙলা শব্দ না পাওয়ায় শচতেন' শব্দ 

(স্ট্রোপ) বলতে প্রধান বিষয় 'সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উীন্ত' ও "শাখা গ্যোস্টিস্ট্রোপি) বলতে 
গায়ক সংশ্লম্ট দুই নীকম্বা তিন জনের উীন্ত' বাঁঝয়েছেন। পূর্ণ কোরস্ (এপোড)-এর ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে তানি বলেছেন_অন্তর হইতে অন্য কয়েকজন শননতে শুনিতে উহারা যেন 
আপনা'দিগের মনের ভব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুভব কাঁরতে হইবে ।, আমার মনে হয়, 
হেমচন্দ্র-কৃত এই সংজ্ঞগ্লির মধ্যে ব্রাট-বিচ্যাত থাকলেও বিষয় 'তিনাটকে বোঝার একটা চেস্টা 

&" ঈশবর গুপ্তের জাীবনচারত ও কাঁবত্বের আলোচনায় বাঁঙ্কমের এই উীন্তর প্রসংগে মনে রাখতে হবে যে, 

হেসচন্দ্র কাব ভারতচন্দ্রেরও ভাবাঁশষ্য ছিলেন। 'শাক্ষত বাঙ্গালীর কাব হলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যকলার আদর্শ 

ঈশ্বর গৃপ্তের পথ বেয়ে রঞ্গলালে ছটা পাঁরম্রুত হয়ে হেমচন্দ্রে এসে পেশছেচে। 

৬. 'নবজাীবন' পান্রকায় প্রথম প্রকাশিত ও 'কাঁব হেমচন্দ্র গ্রন্থের ২০ পৃঃ উদ্ধৃত। 

৭. সাহত্য পাঁরষং সংস্করণ 'কাবতাবলীতে, সাতচাল্লশাঁটি খণ্ড-কাবতা আছে। তল্মধ্যে......... কাঁবতা ওড্ 

হিসেবে বিচারের যোগ্য । 

৮" সাহিত্য-পারিষং-সংস্করণ 'কবিতাবলণর' ভূমিকা দুষ্টব্য। 

৯. হেমচন্দের বি এ পরাঁক্ষার পাঠ্য তাঁলকার মধ্যে গ্রের কবিতাও ছিল (দ্রঃ 'হেমচন্দ্র', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় 

সংস্করণ, পঃ ১০৫-_মল্মথনাথ ঘোষ)। 

১০. 99116151 [100000001012 19 12116610760 6111, 717 ৮0006 0010166 01665 1012008, ডে০1. [). 

০16৫ 09 ৬৬. 71 0805 & 01 5111. 



৩৭৮ সমকালশন [ আশ্বিন 

আছে। ওডের স্ট্রোফ-অংশক প্রধান গায়কের উীন্ত হিসেবে 'তান 'নর্দেশ করেছেন। গ্রণক স্বীকৃত 
শটকে প্রধান গায়কের”“লিভার অব দি কোরাস্” স্বতল্তর ও বাশষ্ট ভূমিকা স্বীকৃত-_ 
01) 016 029560165 11)216 216 11519119 ?0060 1710101১615 11) 1180 01)01005, 02 ০01 01636 

171612219675 18017098119 2005 25 2. 18061 ৮৮1১0 178) 00 5০010 51170116 2100. 091801106, 01 

[219 1960017)6 ৮17001211) 21)0101)0 00717066711): 0106 01981081015 1967501891.১১ 

কিন্তু কোর্যাল ওডে স্ট্রোফ গাওয়ার ভার একমাত্র কোরাসের দলপাঁতির ওপর থাকত কি? 
কোরাস দল দু'ভাগে বিভন্ত হয়ে স্ট্রোফ ও আ্যা্টিস্ট্রোফ যে গাইত, তাতে কোন সন্দেহ নেই ।১২ 
তবে প্রথম ভাগে শুধ দলপাঁতি থাকা অসম্ভব নয়; আর তাই, কোর্যাল ওড্ প্রসঙ্গেও বলা 
হয়েহে_41116 1১1107161৮6 00110101180 01 2801510, 021006 2] 50180271095 2 169001. 

4১110 06107515112 01 076 1110 106 1960011)05 0100 £০০.১৩ 

আযাশ্টিস্ট্রোফ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের পাদটীকা গ্রহণযোগ্য । কিন্তু এপোডে "শুধু কয়েকজন নয়, 
সমগ্র কোরাস দলই অংশ গ্রহণ করত না কিঃ হেমচন্দ্র নজেই ত এপোড্ প্রসঙ্গে 'কোরস্ শব্দাঁটর 
আগে পূর্ণ শব্দট ব্যবহার করেছেন। 

পিন্ডারীয় ওডের প্রন্তাট ন্রিপাদের স্ট্রোফ ও আযাস্টিস্ট্রোফ গঠন ও ছন্দোরীতির দক 
দিয়ে অনুরূপ হয়ে থাকে, কিন্তু হেমচন্দ্রের কাঁবতায় সেই নিয়মের ব্যাতক্রম ঘটেছে। এতে 
সাতাঁট ত্রিপাদের অন্তর্গত স্ট্রোফগৃলির গঠন ও ছন্দোরীতি যেমন এক, তেমাঁন সপ্তম ন্রিপাদের 
ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ভ্রিপাদের আ্যা্টিস্ট্রোফর গঠন ও ছন্দোরীতি এক, সন্দেহ নেই; কিন্তু 
ছন্দোরীতি এক হ.লও গ্রে'র 'পিন্ডারীয় গডের মতো মলসূচক শব্দ এক নয়। সপ্তম ত্রিপাদের 
আ্যাস্টিস্ট্রোফাঁটতে একটি আঁতীরন্ত চরণ আছে, ফলে গঠন ও মিলনের রীতির দিক 'দয়ে তা 
স্পম্টতঃই পৃথক হয়ে পড়েছে। সাতাঁট এপোডের মধ্যে ষষ্ঠ এপোডটির চরণসংখ্যা তের, কিন্তু 
অন্যান্য এপোডগাীলির চরণসংখ্যা এগারো । তাদের মিলের পদ্ধাত--১: ককখখগগঘঘ 
ককক ২: ককখখগগঘ ঘঙ ও ও ৩". ককখ খগ গ ককখখখ, 
৪. ককখখগগঘঘঙওঙ,৫" ককখখগ্গগঘঘ ঙঙঙ৬,৭ককখখগ 

গ ঘ ঘ ও ঙ ঙ। অর্থাৎ এপোডগ্ীল ছন্দ-মিলনের দিক দিয়ে সর্বঘ্ত এক নয়, ষষ্ঠ এপোডের 
চরণসংখ্যার সঙ্গে অন্যান্য এপোডগুলির চরণসংখ্যার মিল নেই। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ 

করে বলা যায়, ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পৃজায় ৫১) কোথায়ও কোথায়ও দীর্ঘতর স্তবক ব্যবহৃত 
হয়েছে- যেমন সপ্তম আযাশ্টিস্ট্রোফ ও ষ্ঠ এপোডে। €২) ছন্দ-মিলনের ক্ষেত্রেও বোঁচত্র্য দেখা 
যায়__সস্তম আ্যান্টিস্ট্রোফি ও ষ্ঠ এপোডের স্তবক দীর্ঘতর হওয়ায় সমধর্মী অন্যান্য স্তবক 

থেকে তাদের স্ব স্ব মলের পদ্ধাতও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। এপোডগুলর মিলের পদ্ধাত 

বাঁচত্র__দ্বিতীয়, চতুর্থ, পণ্টম ও সপ্তম এপোডের মিলের পদ্ধত এক, কিন্তু প্রথম ও ছ্বিতীয় 
এপোড়ের মিলের পদ্ধাত 'ভল্ন ধরণের । 0৩) কাঁবতাঁটর একেবারে শেষে একাট রশীত-বরোধশ 

১১. পৃরবোৌন্ত 415 0০0110166 076610 1912081 (৬০1. 1) দ্রল্টব্য | এর প্রমাণ আছে 41175 450- 

01151065, (265019145)) 40076 555০7 2850556006095, (এ্র)) 40075 60151515 ) ইত্যাদি নাটকে | 

১২. 50175007755 015 0110185 1015215 1000 (০ £100795 1010 5016. 165001515519---5 0 

610, পৃর্বোন্ত গ্রন্থ । 
১৩. 4016610 111065 0815 00: 005 2100677 0359061) বু, ০৮. 381015. 



১৩৬৯] িণ্ডারীয় ও ও হেমচচ্ছু ৩০৯ 

আযাশ্টিস্ট্রোফ সংযোজিত হয়েছে। তবে এইটুকু বোঝা যায়, নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মেনে বৈচিত্র্য 
ও জঁটলতা সান্টর দি.ক দৃষ্টি দিলে হেমচন্দ্রের বপন্ডারীয় ওডটি যে আধকতর আদর্শসম্মত 
হয়ে উঠত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

অন্যাঁদকে 'ভারত-ভক্ষায়' শুধ্মান্র স্ট্রোফ, আ্যাশ্টস্ট্রে'ফি ও এপোড্ ভাগ দেখানো 
হয়েছে, কিন্তু আর সব বাঁধ হয়েছে উপোক্ষত। কাঁবতাঁটিতে চারটি ব্রিপাদ থাকায় চারাট স্ট্রোফও 

আছে, অথচ তাদের মধ্যে ৫১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ২২, ৩৯, ১৪, ৯২। (২) স্ট্রোফগ্ীলর 

অন্তর্গত স্তবক-ীবন্যাসও বিচিত্র ধরনের। প্রথম স্ট্রোফতে চাঁরাঁট স্তবকের চরণসংখ্যা হচ্ছে 
যথাক্রমে ৪+৪+4৪+৬, "দ্বিতীয় স্ট্রোফতে আটটি স্তবকের চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে 
৪4৫-৫47847৭+4৫484৫, তৃতীয় স্ট্রোফতে কোন স্তবক-বিন্যাস নেই, চতুর্থ স্ট্রোফির 
ষোলাট স্তবকে চরণসংখ্যা হচ্ছে ৫+৬+৭+৭4৯7-৭4৫+৭+৫+৭+৫-৩+৫ 784৫ 
+&।1 €৩) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্ট্রোফির প্রাত চরণ 'দ্বপার্বক, কিন্তু তৃতায় স্ট্রোফর প্রাতি 
চরণ চতুষ্পার্বক। (৪) স্ট্রেটফগ্ীলর চরণসংখ্যার মধ্যে সাম্য নেই বলে মিলের পদ্ধাতর মধ্যেও 
সামঞ্জস্য নেই। প্রথম স্ট্রোফির আরাম্ভিক তিন চরণের মধ্যে মিল না থাকাটাও বিস্ময়কর। ৫৫) 
প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্ট্রোফর অন্তর্গত প্রীতাঁট স্তবকের শেষ চরণের মান্লাসংখ্যা ৬+৫। 
তৃতীয় স্ট্রোফর চতুষ্পার্ক চরণের মান্রাসংখ্যা ৬7৬+৬+৫। মাঝে মাঝে এই যে ছোট পর্ব 

বা ছোট চরণ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে ছন্দের মধ্যে বোচত্র্য এসেছে। 
[পণ্ডারীয় ওডে স্ট্রোফ ও আযাশ্টস্ট্রৌফর গঠন ও ছন্দোরশীতির দক থেকে একই ধরনের 

হয়ে থাকে। কন্তু 'ভারত-ভিক্ষায়' স্ট্রোফ ও আ্যাণ্টিস্ট্রোফর মধ্যে কোন মিল নেই। এতে 
চারটি আযাশ্টস্ট্রৌফ আছে, অথচ তাদের মধ্যে €১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথারুমে ১৪ (দুই পধান্তুতে 
এক চরণ ধরে), ১৪, ৮১, ৩। €২) প্রথম ও দ্বিতীয় আ্যা্টস্ট্রোফিতে কোন স্তবক+.বন্যাস নেই। 
তৃতীয় আ্যাস্টিস্ট্রোফতে কোন স্তবকণীবন্যাস নেই। তৃতীয় ্যা-্টস্ট্রোফতে তেরটি স্তবকের 
চরণসংখ্যা হচ্ছে যথারুমে ৫+৭+৯+৯+৫+৪+৫+৭+৭+৬+৭+৫ 4৫ । চতুর্থ আ্যাণ্টি- 

স্ট্রোফতি তিনাঁট মান্র চরণ আছে তাই স্তবক-ীবন্যাসের প্রশ্ন ওঠোঁন। (৩) তৃতীয় ও চতুর্থ 

আ্যা্টিস্ট্রোফর প্রাতাট চরণ দ্বিপার্বক, কিন্তু দ্বিতীয় আযা্টস্ট্রোফর প্রাতাট চরণ ন্রিপার্বক। 

প্রথম আ্যা্টিস্ট্রোফর প্রাত চরণ (দুই পধীন্ততে এক চরণ ধরে) চতুষ্পার্বক। (৪) প্রথম আযাণ্টি- 

স্ট্রোফিতে প্রতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর আছে (দুই পণীস্তকে এক চরণ ধরে এমন্তব্য করা হল)। 

দ্বিতীয় আ্যাশ্টিস্ট্রৌফতে প্রাতি দুই চরণের মধ্যে মিল আছে (যেমন দেখা যায় সাধারণ ন্রপদীতে)। 
তৃতায় আ্যাস্টস্ট্রোফতে প্রাত দুই চরণ সাঁমল (যেমন দেখা যায় পয়ারে)। প্রথম পণচাঁট স্তবকের 
শেষ চরণ, ষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকের শেষ চরণ, অস্টম ও নবম স্তবকের শেষ চরণ, দশম ও একাদশ 
স্তবকের শেষ চরণ, দ্বাদশ ও ভ্য়োদশ স্তবকের শেষ চরণ পরস্পর মিন্রাক্ষর। চতুর্থ আ্যা্টস্ট্রোফর 
প্রথম দুটি চরণ 'িন্রাক্ষর, কন্তু তৃতীয় চরণাঁটর মিল দেখানো হয়েছে শেষ এপোডের শেষ চরণের 
সঙ্গে। (৫) তৃতীয় ও চতুর্থ আযাশ্টিস্ট্রোফর প্রতিটি স্তবকের শেষ চরণ (মান্রাসংখ্যা ৬+৫) অন্যান্য 
চরণ মোন্রাসংখ্যা ৬৬) অপেক্ষা ছোট। প্রথম আযান্টিস্ট্রোফির প্রথম, তৃতীয়, পণ্টম, সপ্তম ইত্যাদি 
চরণ (মান্্রাসংখ্যা ৬+৬) অপেক্ষা দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি চরণ (মান্রাসংখ্যা ৬+৫) ছোট। 
কিন্তু দ্বিতীয় ত্যাণ্টিস্ট্রোফিতে ব্রিপদীর (৬+৬+৮) চরণগ্দাল অন্যান্য আ্যাণ্টিস্ট্রোফর চরণ- 
গুলি অপেক্ষা বড়। সূতরাং দেখা যাচ্ছে, 'ভারত-ভক্ষার' স্ট্রোফ ও আয্ট-স্ট্রোফগন্মলর গঠনের 
মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য সামঞ্জসা নেই। 

৪ 
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একটা ওডে যতগুলি এপোড থাকবে, তা.দর মধ্যে গঠনের দিক থেকে সামঞ্জস্য থাকাই 
ঈবাভাবিক। কিন্তু 'ভারতবীভক্ষার' এপোডগুি সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাতে (১৯) চরণ- 
সংখ্যা প্রথম এপোডে ১৪, দ্বিতীয়ে ২৮, তীয় ৬ (দুই পংন্তিতে এক চরণ ধরে এ-হিসেব করা 
হয়েছে), চতুর্থে ৫। (২) স্তবক-সংখ্যা প্রথম এপোডে ২, দ্বিতীয়ে ২, তৃতীয় ও চতুর্থ ১ 
(অর্থাৎ স্তবক-বিন্যাস নেই)। €৩) প্রথম এপোডে স্তবকগূলির চরণসংখ্যা যথাক্রমে ৭4৭, 
দিবতীয় এপোড়ে ১৭+-১১। (৪) প্রথম এপোডে প্রাতি দুই চরণে মিত্রাক্ষর, শুধ; প্রথম স্তবকের 
শেষ চরণাটকে মিলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে "দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণাঁটর। দ্বিতীয় 
এপোড সম্পর্কেও (ঠক এই কথাই বলা চলে। তৃতীয় এপোডে প্রাতি দুই চরণে মিল চেরণসংখ্যা 
৬ ধরে এ-মন্তব্য করা হ'ল) আছে। চতুর্থ এপোডেও প্রাত দুই চরণে 'মন্রাক্ষর আছে, তবে শেষ 
চরণঁটি একক। কিন্তু তার সঙ্গে মিল রয়েছে পূর্ববরতাঁ আ্যাশ্টিস্ট্রোফর শেষ চরণের, এ কথা 
আাশ্টিস্ট্রোফ-প্রসঙ্গেও বলা হয়েহে। ($) প্রথম এপোডের প্রাতি স্তবকের শেষ চরণ (মাত্রসংখ্যা 
৬+4-৫) অন্যান্য চরণ (মান্রাসংখ্যা ৬+-৬) অপেক্ষা ছোট। দ্বিতীয় এপোডে দুইটি স্তবকের 
আঁধকাংশ চরণের মান্রাসংখ্যা ৬4৫ হলেও কোথায়ও কোথায়ও ৬7৬ চরণও দেখা যায় (যেমন 
প্রথম স্তবকে ধন্য কালকাতা কলি-রাজধানী", দ্বিতীয় স্তবকে 'বাজীপচ্ঠে সা'জ, রাণীপুত্র চলে, 
ইত্যাদিতে)। তৃতীয় এপোডে প্রত্যেক চরণের (দুই পধান্ডতকে এক চরণ ধরে) মান্রাসংখ্যা 

৬+৬+৬+৫। চতুর্থ এপোডে শেষ চরণটি (মান্রাসংখ্যা ৬+৫) অন্যান্য চরণ অপেক্ষা ছোট। 
'অন্নদার শিবপূজা' কাবতাটির অভিধা হিসেবে ক'ব নিজেই "গীতি" শব্দাঁট ব্যবহার 

করেছেন, যা পূর্বোন্ত কাঁবতা দটর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। এখানে এই 'গটীতি' শব্দাটির 
অর্থ 'কোরাল সঙ" ধরতে হবে। কবিতার মধ্যে পাঁচটি প্রিপাদ আছে এবং 'পিণ্ডারীয় ওডের 
নিয়মানুবারী পাঁচটি করে স্ট্রোফি. আ্যান্টিস্ট্রোফ ও এপোডও আছে। প্রথমতঃ স্ট্রোফগুলির 
কথা ধরা যাক। তাদের মধ্যে ৫১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৪, ৬, ৮, ৬, ৬। (২) প্রাতাটি 
স্ট্রোফিতে এক/টর বেশি স্তবক নেই। ৩৩) প্রথম, দ্বিতাঁয়, তৃতীয় ও পণ্ম স্ট্রোফর প্রাতি চরণ 
চতুষ্পার্বক, চতুর্থ স্ট্রোঁফর প্রতি চরণ দ্বপাবক। (৪) প্রথম, ঘ্বিতীঁয়, তৃতীয় ও পণ্চম স্ট্রোফির 

অন্তর্গত চরণের মাত্রাসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৬+৬7৬+৫; চতুর্থ স্ট্রোকর অন্তর্গত প্রথম, 
দিবতীয় ও পণ্থম চরণের মান্রাসংখ্যা ৬7৬: তৃতীয় ও ষণ্ঠ চরণের মান্রাসংখ্যা ৬7৫; চতুর্থ 
চরণের মান্রাসংখ্যা &+4৬। (৫৫) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পণ্সম স্ট্রোফতে প্রাতি দুই চরণে 
মিন্রাক্ষর। চতুর্থ স্ট্রৌফিতে মিলের পদ্ধত হচ্ছে ক কখগগখ। 

এই কবিভায়ও স্ট্রোফ ও আ্যাশ্টিস্ট্রোফগীলর মধ্যে কোন মিল নেই। পাঁচাট আাঁণ্ট- 
স্ট্রোফর মধ্যে (১) চরণসংখ্যা হচ্ছে বথাক্রমে ৮, ৮, ১২, ১৫, ৮। €২) প্রাতটি আ্যাণ্টিস্ট্রোফিতে 
একটর বেশি স্তবক নেই (এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে স্ট্রোফির সঙ্গে আযা্টিস্ট্রোফির মিল আছে)। 
(৩) প্রাতাট আযাঁ"টস্ট্রোফির প্রাতিটি 'দ্বপার্বক। (৪) প্রথম আ্যাণ্টস্ট্রোফতে প্রথম, তৃতীয়, 
পণ্টম ও সপ্তম চরণের মান্রাসংখ্যা ৬7৫। দ্বিতীয় আ্যাশ্টিস্ট্রোফতেও এই রীতিরই হুবহু 
অনুবর্তন দেখতে পাই। (৫) পণ্চম আযাণ্টিস্ট্রোফতে ।মলের পদ্ধাঁত হচ্ছে যথাক্রমে কখগখবকঙক, 
কখগখঘঙচঙ,কখগখঘওঙ চঙছজঝজ,ককখগগখঘঘখঙঙখচচখ,.কখগ 
থঘ ঙ চঙ। 

এবার এপোডগুলির কথা ধরা যাক। পাঁচাটি এপোডে (১) চরণসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে 
২, ৯, ৬, ৬, ৪1 (২) প্রতিটি এপোডে একটির বোঁশ স্তবক নেই। (৩) প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম 
এপোডের প্রাতি চরণ চতুষ্পার্বক, দ্বিতীয় ও চতুর্থ এপোডের প্রাতি চরণ দ্বিপার্বক। (৪) প্রথম, 
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তৃতর ও পণ্চম এপোডের প্রাত চরণের মান্রাসংখ্যা ৬+৬+৬+৫, দ্বিতাঁয় এপোডের প্রথম, 
দদবিতগয়, চতুর্থ, পণ্টম, ষষ্ঠ, অস্টম ও নবম চরণের মান্রাসংখ্যা ৬৬; তৃতীয় চরণের মান্রাসংখ্যা 
৬+&; সপ্তম চরণের মান্রাসংখ্যা ৫--৬। €৫) প্রথম, তৃতীয় ও পণ্চম এপোডের প্রাতি দুই চরণে 
ত্রাক্ষর। দ্বিতীয় ও চতুর্থ এপোডের মিলের পদ্ধাত হচ্ছে ককখগগখঘঘখ, কক 
থগগঘ। 

পণ্ডারীয় গঠন ও ছন্দোরীতির দিক থেকে হেমচন্দ্রের তিনটি কবিতা যেমন সার্থকতা 
লাভ করেন, তেমাঁন অন্যান্য দিক থেকেও এ-দর 'সাদ্ধি ঘটোনি। তার প্রথম কারণ, কাঁবতা- 
গুলির গঠন ঠিক স্বচ্ছন্দ রসস্ফার্তর অনুকূল নয়। প্রাচীন রুপকল্পের শিল্পরস একমান্ 
[বিশেষজ্ঞের কাছেই ধরা পড়ে, সাধারণ রাঁসক পাঠকের কাছে তা বড়জোর কৌতূহলের বিষয় মান্র। 
যে উৎসাহ নিয়ে একটা বিশেষ আাঁঙ্গকে হেমচন্দ্রু কাঁবতাগ]ল িখেছেন, পাঠকমান্্ই তার 
অংশভাগন হতে পারে না। ফলে তাদের সৌন্দর্যরস আস্বাদনেও সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। 
'দিবতায়তঃ গায়কদলের গাঁতাবাধর দিকে লক্ষ্য রেখে পিণ্ডারের ঘুগে ওডকে যে তিন ভা.গ ভাগ 
করা হত, সেই বিভাগের সাঙ্গনীতিক তাৎপর্য বর্তমানে (বা হেমচন্দ্রের যুগে) না থাকায় ব্রিধাবিভন্ত 

ওড্্গুলির গঠন স্বভাবতঃই কৃত্রিম বলে মনে হয়। তৃতীয়তঃ 'পণ্ডারের যুগের এমনি 
সাধারণ ব্যান্তুর কা.ছও তার কোর্যাল ওডগুলির বিষয়, তাদের অন্তভূন্ত নানা আচার-ব্যবহারের 
কথা বেশ পাঁরচিত 'ছিল। ফলে বন্তব্য ও বার্ণতব্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে পাঠকদের অনুমোদন ও 

আকর্ষণ ছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া হীতহাসের সেই বশেষ পর্বে আস্থিরচিত্ত, কল্পনাশ্রবণ 
ও তাঁক্ষযচেতা এক দল মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ায় অনিয়মিত, অত্যুংসাহী ও পরবর্তনশীল 
কবি-মানসের আঁধকারণ হওয়া সত্তেও '্পনডার জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের 
কাঁবতাগুলির বিষয় অবশ্য অপাঁরচিত ছিল না। উীনশ শতকের প্রথমার্ধের প্রাচীন ও পোঁরাণক 
বিদ্যার পুনরুতজীবন ঘটায় 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা' ও 'অন্নদার শিব-পৃজার' বন্তব্য হয়ত 
পাঠকের কাছে অসাময়িক বলে মনে হয়নি। তাছাড়া গুঢ তত্তের দৃম্টতে নয়, সাধারণ ধর্ম- 
বোধের পরিপ্রোক্ষতে বিষয়ের উপস্থাপনা হয়েছে বলে কাবিতা দুটির আবহাওয়া অস্পম্ট ও 
জাঁটল নয়। তদুপরি 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজায়' পৌরাণিক কাঁহনশীর মধ্যে পরাধধন ভারতের 
দুদ্শার প্রসঙ্গ কাব মাঁশয়ে দিয়েছেন এবং সমকালীন দেশ-চেতনার (দিক থেকে কাঁবতাঁটিকে 
আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ফলে এই দুটি প্পনডারীয় ওডের বিষয়বস্তু জনাপ্রয়তার অনুকূল 
ছিল। কিন্তু একদিকে হেমচন্দ্রের কিছুটা অসবিধাও ছিল। তিন যে শাক্ষিত সমাজের জন্য 
কাঁবতা, লিখতেন. তাদের মধ্যে ধর্মভাবোদ্দীপনা বা আধ্যাত্বক 'নন্ঠা ১২৭৯--৮০ সালে” ১ 
দঢ়মূল ছল না বলে (যাঁদও ১৮৭০--১৯০০ খঃ সাধারণভাবে হিন্দ; সংস্কৃতির পুনরুথান 
ও সংগঠনের যুগ বলা হয়) এবং বাঙালীর মানসপটে তখন দ্রুত পরবর্তন হচ্ছিল বলে এই 
দুটি কাঁবতার বিষয়বস্তুর দ্বারা পাঠকের রসবোধকে দীর্ঘাদন ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। 
অন্যকে 'ভারত-ভিক্ষায়' ইংলশ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমনকে আঁভনান্দিত করা হলেও দাস- 
মনোভাব-জাত রাজভান্তই তার একমান্র বিষয় নয়, তাতে যুবরাজের আগমনকে উপলক্ষ্য করে 
কবির অন্তরাত্মার বেদনাও ধ্বনিত হয়েছে__ 

১ 'বঙ্গদর্শনের' পৌষ সংখ্যায় (১২৭৯) ইুন্দ্রালয়ে সরস্বতখ-পূজা' ও জোম্ঠ সংখ্যায় (১২৮০) 'অন্নদার 
1শব-পূজা প্রথম প্রকাশিত হয়। 
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কে*দো না কে'দো না আর গো জননী 
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে। 

চির দুখী তুমি, - চির পরাধানা, 
পরের পালতা আশ্রতা সদা, 

দেখাও চিরিয়া ্ষত বক্ষঃস্থল 
দিবা নিশি সেথা কি শোক জাগে । 

সুতরাং কবিতাটকে হেমচন্দ্রের শুধু রাজভন্তির 'নদর্শনরূপে দেখা উচিত নয়। আর যাঁদ তা 
হয়ও, তবু কবির অপরাধ গুরুতর নয়। কারণ ১৮৭৫ খৃঃ এই 'বাশস্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
দেশে রাজভান্তর বন্যা বয়ে যায় এবং 'ছোট বড় সকল কাঁবগণ কবিতা 'লাঁখয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত' ২ 
করেন। অথচ তখন রাজনোতিক চিন্তা ও সাহাত্যিক ভাবনাতে দেশপ্রেমের কথাও ফ:টতে আরম্ভ 
করেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, সমকালীন জন-মানস উত্তেজনাপূর্ণ সামায়ক কাবিতার পক্ষেই 
উপয্যন্ত ছিল, শিল্পস্ন্দর লিরকের জন্য কোনো মানসিক প্রস্তুতি বা সংহতি ছিল না। তাই 
হৈমচন্দ্ও এই তিন কবিতায় সামায়কতারই দাসত্ব করেছেন। 

চতুর্থতঃ যুগের চাঁহদার দিকে লক্ষ্য রেখে হেমচন্দ্রু সামায়ক কাবিতা লেখায় তার ভাবের 
মধ্যে যেমন গভনর চিন্তার ছাপ নেই, তেমন তার রূপের মধ্যেও কোনো লক্ষণীয় প্রসাধনকলার 
চিহ্ন নেই। কবিতা লেখা যে শিল্পচর্চা, তার সৌন্দর্য যে মণ্ডনসাধনা ও রূপকর্মের ওপর নির্ভর 
করে, এই তিনটি পিপ্ডারীঁয় ওড্ লেখার সময়ে তা বোধহয় হেমচন্দ্রের মনে ছিল না। ফলে 
একটা অযত্র ও শোথিল্যের ছাপ ক'বতাগৃলির মধ্যে আছে। বিশেষ করে শব্দ-ব্যবহার ও ছন্দ- 
সৃন্টিতে তার প্রমাণ পাই। ক্লাসক্যাল ওডের পক্ষে যে ভাষা সঙ্গত. পিন্ডারের কবিতায় তারই 
সমাবেশ সমালোচকেরা দেখতে পেয়েছেন। বস্তৃতঃই গ্রীক কাঁবির ভাষা উন্নত, সংহত ও উদ্দীপিত 
এবং তারই জন্য অন্ত্যানূপ্রাসের দ্বারা ছন্দকে কীত্রম উপায়ে (বা শোজ্পক কৌশলে) 'তেজা' 
করবার প্রয়োজন তাঁর হয় 'ি।১ ইংরেজ কাঁব গ্রে-ও তাঁর পাঁণ্ডিত্য ও ক্লাঁসক্যাল বিদ্যা 'নিয়ে, 
রূপক ও চিন্রকল্পের সাহায্যে কবিতায় এমন একটা ভাষাভগ্গি সৃন্টি করেছেন, যা 'পণ্ডারীয় 
ওডের কঠিন শিল্প-শৃঙ্খলা ও ক্লাসক্যাল আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য 
সৃন্টর আবেগের মুখে লাগাম লাগিয়ে এবং বেশ কসরত্ করে তিনি নিজের ওড গুলির ভাষা- 
কৌলীন্য স্থাপন করেছেন হেমচন্দ্র পিশ্ডারের মতো সহজ স্বাভাবকভাবে না হোক, গ্রের মতো 
সযত্র সাধনার দ্বারাও যাঁদ নিজের র্লাসক্যাল ওড্গু'লর ভাষা ও ছন্দের মাহমা প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারতেন, তবে খুশি হওয়ার কারণ ছিল। যেমন__ 

১ বাঁণাযন্্র করে বাণৰপাত্রগণ, পূরিছে অবনী, পৃরিছে গগন- 

ছাড়িছে সঙ্গীত জড়ায়ে শ্রাবণ, মধুর মধুর মধুর স্বরে। 
_ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পৃজা। 

এখানে ধবানমাধূর্যময় ও রসাত্মক শব্দ নেই_অথচ কবিত্ব সৃষ্টির যথেস্ট অবকাশ ছিল। 'মধদর' 
শব্দের তিনবার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক । মধূরত্ব-বাচক আর কোনো শব্দ হেমচন্দ্র খাজে পেলেন না, 
এটা সাঁত্যই আশ্চর্যের বষয়। 

২ নবীন সেন 'লিখিত “আমার জ্রীঁবন' দুষ্টব্য। 

১, ১৭৫৭ থঃ সেপ্টেম্বর মাসের "দ মান্থাল রিভিয়্' পরিকায় প্রকাশিত ও জে ক্রেফটস্ সম্পাদিত গগ্লে, 

পোয়ো গ্যান্ড পোঁজ' গ্রন্থে উদ্ধৃত গোন্ডস্মিথ-এর আলোচনা দুষ্টব্য। 
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২ শ্বেত শতদল তেমাতি সন্দর কারুকার্য করি রাখ মণ্টতলে, 
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর, কেতকী-কুসুম, পারিজাতদলে, 

আরন্ত কমল, নীল পদ্মথর, ঝালর করিতে ঝুলাও অণ্চলে 
মিশাও তাহাতে চাতুরী করে; রসালমঞ্জরী গাঁথি লহরে। 

হেমচন্দ্রের কবি-প্রকৃতিতে যে ভাবতান্ত্িকতা ও কক্পনাপ্রবণতা ছিল না ২, তার প্রমাণ বর্তমান 
উদ্ধূতিতে আছে। কবির বাক্য শুধু বানানো কথা মাত্র, তাই ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে ভাবের 
'জোড়' ও অনুভূতির স্পন্দন নেই। “চাতুরী' অবাঞ্ছিত প্রয়োগ, পু্প-সঙ্জার কলাকৌশল 
বোঝানোর পক্ষে শব্দ উপয্ত্ত নয়। 'কারুকার্য কার রাখ মণ্চ তলে" এই বাক্যাটকে একান্তই 
গদ্যাত্মক করে তুলেছে 'কারুকার্য কথাঁট। একে অকাবজনোচিত ও মন্দ প্রয়োগ বলতেই হয়। 
মধ্সৃদনের 'মেঘনাদবধের' একটা পণীন্ত--ঝুলিছে ঝাল ঝালরে মুকুতা'-যতটা কবিত্বধমাঁ" 
হেমচন্দ্রের 'ঝালর কারতে ঝুলাও অণ্চলে' ততটা কাঁবত্বধমণণ নয়। 

৩ কেন বা রাখিব, এই নাসে দেশ? যেখানে সরসঈকমলে নাঁলনা, 
কাব-রঙ্গভীম--লহরী অশেষ যাঁমনী ভুলায় যেথা কুমুগ্দনী, 
বাহছে যেখানে- যেখানে 'দনেশ যেখানে শরংচাঁদের চাঁদনী, 

অতুল উষাতে উদয় হয় ? গগন-ললাট ভাসায়ে বয়; -এঁ। 

এই হচ্ছে হেমচন্দ্রের কাবত্বপূর্ণ শব্দ-ব্যবহারের শেষ সীমা এবং সেই সীমা যে বিস্তিত নয়, 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

৪ জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর, জয় সর্বরূপ জয় গুণময়, 

জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর, জয় দীননাথ জয় দয়াময়, 
জয় মৃত্যুঞ্জয় রন্ষাণ্ডধারা, জয় জয় দেব পাতকহারী : -অল্লদার শিব-পৃজা। 

এই দেব-বন্দনা প্রথানুগত ও আত্মনরপেক্ষ ৷ দেবমাহমাজ্দরাপক শাস্তীয় শব্দগুঁল ছাড়া এমন 
একাঁট শব্দও এখানে নেই, যাকে হেমচন্দ্রীয় প্রয়োগ বলতে পাঁর। বর্তমান অংশ পড়বার সময় 
মনে হয় যেন মঙ্গীল-কাব্যের দেবখণ্ড বা ব্লতকথার প্রস্তাবনা পড়াছি। অথচ 'পন্ডারীয় ওডে 
প্রথানুসরণ করেও ছন্দ, ভাষা ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে নৃতনত্ের প্রকাশ চোখে পড়ে। হেমচন্দ্ প্রচ"লত 
বাগধারা ম্টেক ফ্রেজেস) দিয়ে বাকাগ্লিকে পূর্ণ করে তুলেছেন, নতুন শব্দ বা রূপক বা 
উপমার সাহায্য না নিয়ে শুধু স্মৃতি-ধৃত চাকচিক্যহীন িশেষণের দ্বারা বর্ণনা শেষ করবার 
চেম্টা করেছেন। মনে হয়, কোর্যাল ওড্গুলিকে আকর্ষণীয় করবার জন্য তিনি কোনো যত্র 
নেন নি। অথচ সেই কতকাল আগে হোরেস বলে গেছেন_ ১01012016 2110 ৮৮210 111 001)- 

1)1111110 0107 00105 1090, 08॥ 111 117৬2 0560. 11167) 69001101111) 11, 01656) 0011101- 

1)90101) 1075 01800 2. %+01]-1100%%1 ১010 116. এবং '5০/0) 15 119 [0১০৬6] ০01 2121026- 

10101 2110 001701)1)201012) 500 076 01501100010 ট20060 00 01012 01৫5৯ 

এর অর্থ হচ্ছে, পুরনো শব্দকে এমন ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্যবহার করা উীচত যাতে সে নূতন 
ব্যঞ্জনা পায়। 

৫& শুনহে রাজনূ! বনের বিহঞ্গ- প্রাণের আনন্দে কভু গত গায়! 
প্ুীযলে তাহারে যতনের সঙ্গ বনের মাতঙ্গ যতনে বশ: 
িঞ্জরে থাকিয়া সেহ সখ পায়! _ভারতভক্ষা। 

২. মরপ্রণীত "সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবান্দ্রনাথ (২য় পর্ব) গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। 

৯. দুম্টব্ায : 020150190০0 02 19081 



৩৮৪ সমকালশীন [ আঁশম্বন 

কাব এখানে মিলের খাতিরে 'সঞ্গ' শব্দাট ব্যবহার করেছেন, অথচ অর্থের দিক থেকে শব্দাট 
'সঙ্গে' হওয়া উচিত ছিল। 'সে অর্থে প্রাচীন 'সেহ” শব্দের প্রয়োগে একটা মান্রা পূরণ হয়েছে 
বটে, কিন্তু কাঁবর উদ্ভাবনণ প্রাতভার দৈন্য প্রকাশ করতে ছাড়ে 'ন। চরণ-শেষের শবহঙ্গ ও 
'সঙ্গা-এর সমধ্ৰনি 'মাতঙ্গের' চরণ-মধ্যে প্রয়োগ শ্রাতিকটু। এই জাতীয় প্রয়োগের জন্য 
“দ *সাঁমলার সাউন্ড অফন রেফারং হোয়ার ইট ইজ নটা এক্সপে্টোড গোল্ডাস্মথ গ্রে-র 
'পন্ডারীয় ওডের নিন্দা করেছিলেন, কারণ এতে পাঠকের মনে বিভ্রন্তির স্ান্ট হয়। 

পণ্টমতঃ হেমচন্দ্রের তিনাঁট কাবতার গদ্যাত্বক ভাঁঙ্গ ও সরহাীন ছন্দের কথা উল্লেখ 
করতে হয়। 'ভারত-ভিক্ষায়' এমন সব স্তবক আছে যার দু-একটি শব্দের স্থান বদলে দিলে 
একেবারে গদ্য-ভাষায় পাঁরণত হয়। যেমন-_ 

ভারত-কিরণে জগতে "করণ, ভারতের "বাঁধ, ভারতের প্রথা, 
ভারত-জশীবনে জগত-জীবন, খঁজিত সকলে, পৃঁজত সকলে, 
আছিল যখন শাস্ত-আলোচন, ফিনিক. সিরীয়, যুনানী মণ্ডলে, 
আছিল যখন ষড়-দরশন-_ ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা। 
ভারতের বেদ, ভারতের কথা 

এখানে মধস-দনের কাব্যসুলভ দ:রান্বয় নেই, চাবট ক্রিয়াপদকে একট: সরিয়ে বসালেই এবং 
'যথা' শব্দটিকে বাক্যের প্রথমে *নয়ে এলেই স্তবকটির ভাষা সম্প্র্ণ গদ্যরীতিসম্মত হয়ে পডবে। 
অন্যানা শব্দ-সংস্থান গদ্যানর্প। সবচেয়ে বড কথা. স্তবকটিতে কান পাতলে কোনো কাবাধনি 
নয়, সুরহাীঁন তক্ষর-ধবনিমা শোনা যায়। তাই অক্ষয়চন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন-“'ছন্দে তিনি 
তহার পূর্ববর্তী কাহারও আপক্ষা উন নতন। তবে প্রসাদ গণ সকলের অপেক্ষা কম থাকাতে, 
ভাষা ধারতে ছন্দ হারাইয়া ফোৌল, সুর বুঝিতে তাল ভূঁিয়া যাই। সরে তালে মাখামাখি না 
থাকিলে আচ্ছন্ন করে না। কবিতা সঙ্গীতাভাস। সঙ্গত যেমন সুরে, তালে. লয়ে, একটা 
কুহক সৃম্টি করে. করিয়া এই সংসার ভূলাইয়া দেয়: কবিতাও তাহাই করে। ক"বতার ভাব হইবে 
উজ্জল, পারিস্ফুট ; ভাষা হইবে- প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণ-বাশিষ্ট, ছন্দ হইবে মোলায়েম । এই তিন 
মেশামেশি কাঁরয়া হৃদয়ের সাহত একি লয় উৎপাদন কারবে। তবে ত কবিতা সফল হইবে। 

হেমবাবুর কবিতা অনেক স্থলেই প্রসাদগণের অভাবে সফল হইতে পারে নাই।' ১ হেমচন্দ্ 
সম্পর্কে এই মন্তব্য মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। অবশ্য ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 1-)71091 
13811980 ভূমিকায় দেখয়েছেন যে, 4701 0717 006 12105080001 ৭1475651১07 

0011 01 ০৮61% 0০০৭ 1996], ৫৮৫1) ০0? 076 10051 610%0660 01027270107, 1810156 160655217110, 

65:06191 %+10] 15161610706 100 076 10:6116, 11) 110) 16510010110) (1017) 01781 01 0০০00 1১70956, 

13000 1100%5150 01786 50178 01 10007720950 11700165110 19810501076 17905 13061105 ৭5111 196 

1010100 10 17১6 5001001/ 0176 19710025601 1)1956 ৮৮161) 11056 15 $/€]]  ৮/1716001)1, 

ণকন্তু হেমচন্দ্রের আলোচ্য কবিতাগ্ীলর ভাষা ঠক 'গুডপ্রোজ' বলেও মনে হয় না। 
তবে হেমচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ আখ্যাঁয়কা বর্ণনা ও বাগ্মিতার পক্ষে উপযযস্ত, এ-কথা 

স্বীকার করতে হবে। গ্রে-র কাবতা পড়ে তান বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর 'পিণ্ডারীয় ওড্গুলি 
খাঁট 'লারক নয়, ছন্দের আশ্রয়ে কাবত্বপূর্ণ বাঁশ্মিতা মান্র। খুব সম্ভবতঃ বায়রণের কবিতাগুলিও 

তাঁকে এই শিক্ষাই 'দিয়েছিল। কিন্তু বাঁ্মিতার ঢঙ্ সত্তেও গ্রের কবিতায় যে গঠনগত সৌষম্য, 

৯* দুম্টব্য : “কাব হেমচন্দ্রু' পৃঃ ৪৯--৫০ 



১৩৬৯] িন্ডারীয় ওড, ও হেমচন্দ্র ৩৮৫ 

[িন্যাসগত কৌশল, কেন্দ্রগত সংহতি ও সূরগত মাহমা রয়েছে_তা হেমচন্দ্র ঠিক আয়ত্ত করতে 
পারেন নি। ইংরেজ কবির আলঙকারিতা অস্পম্টতার সম্ভাবনা সত্তেও সাহাসক ও উদ্দীপনাপূর্ণ, 

ত'র প্রসঙ্গাবতারণাও্ড বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্ের পরিচায়ক; কিন্তু হেমচন্দ্রের অলঙ্করণ-নৈপনণ্য 
উল্লেখযোগ্য নয়, ইতিহাস-পুরাণের প্রসঙ্গেও শিক্ষা ও চচণর তেমন কোনো স্বাক্ষর নেই। গ্রের 
দ প্রোগ্রেস অব্ পোয়োজ'-এর সঙ্গে হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজার" তুলনা কাঁরলেই 
তাঁহার কাঁবতার পার্থক্য বেশ বোঝা যায়। 

এইভাবে বিচার-ীবশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'ণ্ডারীয় ওডের নিয়মানূবতিতা, গঠন, 
ছন্দোরত, ভাষাদর্শ ও সাঙ্গীতিকতা হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতন-প্জা" 'অন্নদার শিব-পূজা' 
ও ভারত-ভক্ষায় পুরোপ্নার অক্ষুপ্ন থাকে নি। হয়ত ইংরেজ কাব কাউলের মতে! তিনিও 'পণ্ডারায় 

ওডের গঠনগত বৌচিন্র্য ও জটিলতাকে ভ্রান্তিবশতঃ উচ্ছঙ্খলতার নামান্তর বলে মনে করতেন। 
1কন্তু স্মরণ রাখা উঁচত-_ 006 9065 01 1১117021216 1090 10060102119 “11061019055 1006 

910) 011 0180 00110775, 198500 91১0] 2 ০৮ 710)10 (1)01111) 630৫001171)1 0010)1)1108060 

$)511).১ তবে হেমচন্দ্রের সপক্ষে এইটুকু বলাষেতে পারে যে, তিনি প্রচুরউংসাহ নিয়ে যে তিনটি 
পণ্ডারীয় ওড রচনা করেছেন, তাতে বাঙলা ভাষায় ওডের রূপকল্প কতখানি অনুসরণ করা 

যায়, তারই একটা আন্ভরিক পরীক্ষা হয়েছে। গ্রীকদের কাছে িন্ডারের গড কি রূপ নিয়ে 
দেখা দিত তা তাঁর জনাপ্রয়তা থেকে খানিকটা অনুমান করা যায়, ?ন্তু উনিশ শতকের বাঙালী 
কাবর কাছে 'পশণ্ডারের ওড (এবং গ্রে-র ওডও বটে) কি রূপে ধরা 'দিয়েছে তার দঞ্টান্ত পাই 
হেমচন্দ্রের তিনটি কবিতায় । তবে মধুসূদন এঁদকে দান্ট দিলে হয়তো এর চেয়ে উত্জবল 
দঙ্টান্ত আমরা পেতাম। 

১. 4৮0 1110195009010 10 016 905৫5 01140017101, 1180501, 



বিজ্ঞান ও সাহিত্য 

আময়কুমার মজুমদার 

বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের একটা বিরোধ আছে এ-কথা অনেকেই মনে করে থাকেন। অনুসন্ধানীর 
দুম্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বিরোধের মূলসনত্র সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় সাঁত্য, কিল্ত তা তেমন 
জোরালো নয়। বিজ্ঞান ও'সাঁহতোর মধ্যে যে পার্থক্যটা বড়ো হয়ে উঠেছে তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে 
অনেকের সংশয় আছে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এই দুই এলাকার মধ্যে এত ফারাকের সৃ্টি 
হয়েছে যে অত সহজেই মনে হয় যেন এরা দুশট শন্ু-শাবির। উভয় তরফের মাতব্বরদের কণ্ঠের 
সরবতা শুনে কৌতুক অনুভব করা যায়। আগেই বলা হয়েছে এ বিভেদ আধুঁনককালের 
সৃন্টি। 

আর্ধরা যখন এদেশে স্থায়ী বাসস্থান রচনা করলেন, তখন অধুনাতন জাতিভেদ-প্রথা সৃষ্টি 

করে সমাজকে কলুষিত করেন নিন৷ এ প্রথার প্রবর্তন কবে থেকে হয়েছে সে ইতিহাস পর্যালোচনা 
করেছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বিস্তিতভাবে । যখনই হোক না কেন, এ-কথা সত্য যে হাল-আমলের 
বর্ণবৈষম্যের সৃষ্টি করেন কতিপয় প্রভাবশালী মানুষ । এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এই 
কারণে যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার প্রভেদ সৃম্টিও করেছেন কয়েকজন উন্নাঁসক ব্যান্ত। 
জ্ঞানরাজ্যের এ দুই শাখার ভিতরে যে বৈষম্য তীব্রতর হয়ে উঠেছে তার কয়েকটি কারণের মধ্যে 
অন্যতম দূুট হচ্ছে ভুলবোঝাবুঝি এবং উন্নাসকতা দোষ। কয়েকশতক পূর্বেও এই বিরোধ 
এত তীব্র ছিল না। এই দুই দলের মধ্যে অসদ্ভাব বর্তমানকালে পাঁথবীর অনাত্রও যেমন, আমাদের 
দেশেও তেমন গভনরভাবে অনুভব করা যায়। আরো বোশ আমাদের চিরবাঞ্ত বঙ্গভমিতে। 
বোধহয় এর কারণ আমাদের দেশের শিক্ষত ব্যান্তরা আঁধকমান্রায় আত্মসচেতন। এই বোধ প্রাত 
মানুষকে মহত্তর পদক্ষেপণে অনুপ্রাণিত করে একথাও যেমন সাত্য, তেমনই অস্বীকার করা চলে 
না এর আঁধিক্যে শিক্ষায় প্রমত্ত একশ্রেণীর মানুষের অন্তরে উন্নাসকতাও পশ্ডিতম্মন্যতার বীজাণর 
সৃন্টকে। য'রা শাক্ষিত হয়েও অপ্রমন্ত থাকেন তাঁরা নিঁলিপ্ত সাধকের মতো-_তাঁরাই উভয় 
শিবিরের মধ্যে এক্যের সেতুবন্ধনের স্পৃহা অনুভব করেন- এপারে রবীন্দ্রনাথ আর ওপারে 
জগদীশচন্দ্র তার মূর্ত প্রমাণ । 

পাশ্চাত্যদেশে জ্ঞানের 'বাভন্ন শাখাকে স্বতল্ত করে রাখার রীতি প্রবাততি হয়েছে, একের 
সঙ্গে অন্যের বিরোধ স্পম্ট করে তোলা হয়েছে। কাঁব শোলর যে বিজ্ঞান-প্রণীত ছিল না তাই বা 
ক করে বাল? আবার বিজ্ঞানী ফ্যারাডে সাহেবেরও যে সাহত্য-সৃন্টির বাসনা একেবারে ছিল না 
তাও জানা যায় না। বাত্রাণ্ড রাসেলের কথাই বলা যাক। তিনি দার্শানকরূপে খ্যাত, আবার 
শপ্রান্সাপিয়া ম্যাথমোঁটকা' নামে গায়েবজবর-আসা বিপুল কলেবর এবং বিদঘুটে ধরণের বিজ্ঞানের 
গ্রন্থও রচনা করেছেন। এ যুগের শ্রেম্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের শিল্প-প্রণীতির কথা সবাই জানেন। 
আমাদের দেশে সাহত্োর ছাত্ররা সগর্কে বলে থাকেন, শীবজ্ঞান! ও বাবা-ও সব কিচ্ছু বাঁঝনে।, 
আবার বিজ্ঞানের ছাত্ররা গর্বোদ্ধতকণ্ঠে বলেন, “তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়'। এরকম উগ্র মানুষ 
উভয় সম্প্রদায়েই আছেন- যাঁদের একদল বিজ্ঞানের কোন সহজ গ্রন্থ, এমনাঁক জনাপ্রয় প্রবন্ধও 
উল্টেপাল্টে দেখেন না, আবার অন্যদলের ভুলব্মেও সাহত্যের কোন পাঠ নিতে জবরাক্রমণ অনুভব 
করেন। এমনকি সাহত্যরসিক বিজ্ঞানের ছাত্রকে বা বিজ্ঞান পাচেচ্ছ সাহিত্যের ছান্রকে বিপরীত 
দলভুত্ত ব্যক্তিরা যথেষ্ট কর্ণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অনেকে বলেন যে অস্বীকরণের তঈব্লতা 
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সাহিত্যিকদের মধ্যেই যেন বেশি। অবাশ্য তাঁদের তরফ থেকেও বলা চলে যে ক'জন বিজ্ঞানবুদ্ধি- 
সম্পন্ন সাহিত্যিককে বিজ্ঞানীরা মর্যাদা দিয়েছেন ! এ বিবাদ বহাাবস্তৃত। 

বিজ্ঞানের মানে কি? বড়ো অর্থে কোন বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু অর্থের পাঁরাঁধ 
যখন সাঁমাবদ্ধ তখন বলবো পরাঁক্ষা বা পর্যবেক্ষণলব্ধ যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাই হচ্ছে বিজ্ঞান। 
এই সংজ্ঞা অনুসারে কবি-সাহাত্যিক এবং বিজ্ঞানী উভয়েই সমশ্রেণীর_কাবি এবং বিজ্ঞানী 
উভয়েই পর্যবেক্ষণ করেন. তবে সাঁহতা-সাধকরা পরণক্ষা করেন না, কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণেই তাঁদের 
তাঁপ্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা মেনে নিলে কাব-সাহত্যিকমান্রেই কিছ পারমাণ 
বিজ্ঞানী । বডো বড়ো সাঁহতাকের পর্যবেক্ষণশন্তির একটা বৈশিষ্ট্য থাকে--এ বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীর । 
আর এই বিশেষ স্বাতন্রোর জন্যেই তাঁরা অন্যান্যদের চেয়ে পথক। পরাঁক্ষা এবং পর্যবেক্ষণলব্খ 
জ্বানকে যাঁদ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে তার প্রাচীনত্ব পাঁচ-দশ বছরের বেশি নয় 

বলে পশ্ডিতেরা মনে করেন। প্রায় & সময়েই জন্ম হয় আধূনিক রোমাশ্টিক সাহিত্যের । বিজ্ঞান 

সম্বন্ধে সাঁহত্যের জগতে যে কুসংস্কার চলে আসছে শবজ্ঞান কল্পনার হত্যাকারশ' এই সন্রকে 
অনসরণ করে তাবং রোমান্টিক কবিরা এবং সাহাত্যিকবন্দ বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রয়েছেন, 
বিজ্ঞানের অধোগতিকে ধিককার জানিয়েছেন. অথচ বাস্তবজশীবনে তার আঁতি প্রয়োজনীয় বাবহারিক 
অবদানকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তার ফলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা নিজের মনের 
অগোচরে তাঁদের মনোজগাতেও বিজ্ঞান তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিয়ে গেছে, এমনাক কালক্রমে 
প্রভাবিতও করেছে। 

বিজ্ঞান ক্পজগতের শন্র-আধুনিক কবি-সাহাতাকের দল এর স্বপক্ষে যতো প্রোপাগাণ্ডা 
করুন না কেন তা মেনে নেওয়া চলে না। বিজ্ঞানাশ্রিত বুদ্ধি কাব বা সাঁহাত্যককে সজ্ঞ পথের 
ইশারা যোগায়, কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে রক্ষা করে তাঁদের দৃন্টকে ক'রে স্বচ্ছ। এ প্রসংগে 
রবীন্দ্রনাথের উন্তি স্মর্তব্য ঃ “ক্রমাগত বিজ্ঞান) পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈভ্ভানিক একটা মেজাজ 
স্বাভাবিক হ'য়ে ল। অন্ধবি*বাসের মূঢতার প্রাত অশ্রদ্ধা আমাকে বাদ্ধর উচ্ছৃঙ্খলতা 
থেকে আশা কার অনেক পাঁরমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কাঁবত্বের এলাকায়, কল্পনার মহলে 

[বিশেষ যে লোকসান ঘাঁটয়েছে সে তো অনুভব কারনে ।' 
শুধু এ কথাই নয় অনেকে মনে করেন যাঁরা আর্টের ছাত্র, তাঁরা বিজ্ঞানের এলাকায় প্রবেশ 

করবেন কেন! কারণ তো পূর্বেই বলাহয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেন, “শিক্ষা যারা আরম্ভ, 

করেছে, গোড়াথেকেই বিজ্ঞানেরভাণ্ডারে নাহোক, বিজ্ঞানেরআঙনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।” 

সাহিত্যের ছাত্ররা বিজ্ঞানকে নীরস ব'লে থাকেন। কথাটা মিথ্যে নয়। প্রা্থামক 

অবস্থাতেও বিজ্ঞানকে সরসভাবে পাঁরবেষণ করার দিকে আমাদের কেমন যেন তার অনিচ্ছা 

আছে। পুঞ্জশভূত তথ্যের সমাবেশে রচিত হয় বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক। পরাক্ষাপাশেচ্ছ, ছান্র- 

ছাত্রীরা তা গলাধঃকরণ করেন। উধ্বমহলে তা সম্ভব, কিন্তু যারা স্কুলের দেয়ালের মধ্যে হাঁস- 
ফাঁস করছে গ্রামার আর অঙ্কের নাগপাশে বন্দী হয়ে, তাদের কাছে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী ঘর 
হাঁফ ছেড়ে বসবার স্থান হলেও গ্রন্থের অভ্যন্তরের মযদ্রুত পৃজ্ঠাগুলি হৃদয় তৃশ্তিকর হয় না। 
কারণ যেভাবে গ্রন্থ রচিত হয় তার মধ্যে বোঝাই করা থাকে কেবলমান্ন বিজ্ঞানের নানা তথ্য, বালক- 

চিত্তের আকর্ষণীয় করে তোলবার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় না। এই স্তরে বিজ্ঞানের প্রথম 

পারচয় ঘাঁটয়ে দেবার কাজে সাহত্যের সহায়তা গ্রহণ করলে অগোৌরবের কোন কারণ ঘটে না। 

অথচ বিজ্ঞানের এলাকার মানুষেরা এ বিষয়ে বড়ো একগয়ে। আঁবাঁশ্য এ কথাও ঠিক যে তথ্যের 

যাথার্থেয এবং তাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিন্দুমান্র স্থলনও বিজ্ঞান ক্ষমার চোখে দেখে না। 

৫ 
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অতএব প্রয়োজন সতর্ক পদক্ষেপের । যাঁদ এ প্রচেষ্টা কার্ধকরা হয় তাহলে একশ্রেণীর ছেলের 
মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ভীতির সৃন্টি হয় তা অনেকাংশে বিনষ্ট হয়। কাব্য-সাহত্য এবং বিজ্ঞান- 
দর্শনের ভাষা স্বতন্ম। কাব্যে অনেক সময় কৃবির কল্পনা বশ্গাছাড়া তুরগুগমের মতো উধাও হয়ে 
যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীকে রেশ টানতে হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন “মানুষের বৃদ্ধি 
সাধনার ভষা আপন পূর্ণতা দোখয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃস্তর চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। 
দুইয়ের ভাষার অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিজ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক 
কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার. সাজ-সঙ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিল্ত ভাবের 
ভাষা কিছু যাঁদ অস্পম্ট থাকে, ফাঁদ সোজা ক'রে না বলা হয়, যাঁদ তাতে অলংকার থাকে উপযৃদ্ত- 
মতো, তাতেই কাজ দেয় বোৌশ। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পন্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো 
অর্থ বাঁকা ক'রে 'দিয়ে।” বোধহয় এ কারণেই অলঙ্কারের আতিশয্য বিহীন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
পাঠে অলঙকারাপ্রয় সাঁহত্যের ছাত্রদের এত আঁনচ্ছা। 

বিজ্ঞান ভাষার 'সিশড় বেয়ে ভাষাসীমার শেষসামান্তে গিয়ে পেশছেচে, পাঁরশেষে থমকে 
দঁডয়ে পড়েছে ভাষাতীত সংকেতগ্চহ্কে উপনাঁত হয়ে; তেমান কাব্য বা সাহিত্যও ভাষার মই বেয়ে 
ভাবজগতের দূরপ্রান্তে পেশছে শেষ পর্যন্ত নিজের আপন অর্থকে আতক্রম ক'রে ভাবের ইশারা 
সৃম্টি করেছে । এভাবে দুশট শাখা প্রায় এক মেরুতে উপনাঁত হয়েছে। 

তাহলে সাহত্য কি! বিশেষজ্ঞরা বলেন যে মানুষের নিজের স্বভাবের স্বতঃপ্রকাশ ঘটে 
সাহিত্যে। তার মধো মান্ষের অন্তরতর পারচয় আপনা-আপনিই প্রাতিফলিত হয়। মানুষের 
মন যাকে বরণ করে. যাকে অন্তরে স্থান দেয় সেই সত্যের সৃ্টি চলে সাহতোর আঙিনায় । 
সাণ্হত্য মানৃষের আনন্দলোক, তার বাস্তবজগতও বটে। এই বাস্তব আর বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্য 
এক নয়-সাহতোর যে সত্য তাকে মানুষ নিজের মন থেকে নিয়েছে, সেই হেতুই সে তার কাছে 
সতা। কিন্ত বিজ্ঞানের সত্য আমাদের ভালোলাগা বা অপছন্দের উপর নির্ভর করে না, অপেক্ষাও 
করে না। বৈজ্ঞানিক সত্যের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন মূল্য নেই-_এ কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথও। 

কাঁব বা সাহিত্যিক তাঁর হৃদয়ের দাঁণ্ট দয়ে এক অরূপের সন্ধান লাভ করেন. সেই 
আবপল্ক নান রপায়িত করতে সচেষ্ট হন। অপরের দৃষ্টি যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, তাঁর কঙ্প- 
চক্ষ: সব বাধা অতনক্রম ক'রে আরো দূরান্তরে প্রধাবিত হয়। রূপাতাঁত দেশের বার্তা তাঁর 
কাবোর ছন্দে নানা আভাসে বেজে উঠতে থাকে । বিজ্ঞানীর পথ স্বতল্ল হ'তে পারে কিন্তু সাহিত্য 
বা কাব্য সাধনার সংগে তাঁর সাধনার এঁক্য আছে। দৃম্টির আলোক যেখানে নিঃশেষ হয়ে যায়, 
সেখানেও তিনি এক অদৃশ্য আলোকের রেখাপথ ধরে অনুসরণ করতে থাকেন অজানিতকে, 
ইীন্ডরিয়গ্রাহ্য শ্রৃতির শান্তি যখন স:রের প্রান্তসীমায় পেশছায়, তখনও তান এক অশ্রুত কল্পনার 
শব্দতরংগের অস্তিত্ব উপলাব্ধ করেন। মানুষের কাছে অপ্রকাশ্য যে রহস্য প্রকৃতির অভ্যন্তরে 
দিবারান্র জাল বুনে চলেছে, 'বজ্ঞানী তাকেই প্রশ্ন করে দুর্বোধ্য বস্তুকে সরলীকৃত করছেন, 
রহস্যের অবগণ্ঠন উন্মোচন ক'রে দুর্বোধকে সত্যের উজ্জল আলোকে উদ্ভাঁসত ক'রে তোলবার 
কাজে ব্যাপৃত থাকেন। 

বিজ্ঞানী এবং কাঁব-সাহাত্যিকের মধ্যেকার প্রভেদ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র সূন্দর কথা 
বলেছেন ঃ “বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনিরবচনশয় একের সন্ধানে বাহর হইয়াছে। 
প্রভেদ এই, কাব পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কাঁবিকে সর্বদা 
আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। “কিন্তু কাঁবর কাবত্ব 'নজের আবেগের 
মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাঁহর করিতে পারে না! এজন্য তাহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। 
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সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়। 

বৈজ্ঞানককে যে পথ অনুসরণ কাঁরতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পযবেক্ষণও 
পরাক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, 
পাছে নিজের মন গিজকে ফাঁক দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাঁহরের সঙ্গে মিলাইয়া 
চলতে হয়। দুই দক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে 'তাঁন এক 'দকের কথা কোনমতেই গ্রহণ 
কাঁরতে পারেন না।” 

উনাঁবংশ শতকে ইয়োরোপনয় বিজ্ঞানের প্রবলতরংগোচ্ছবাস বাংলাদেশের তটেও উপস্থিত 
হয়োছিল। বিজ্ঞানের গবেষণা এদেশে তখন খুবই লঘু পর্যায়ের, তাহলেও তার প্রভাব এক 
অনস্বীকার্য আন্দোলন এনোছিল বাঙালীর বাঁহজরঁবনে এবং সেই সংগে চিন্তাজগতেও। বলা- 
বাহুল্য এ আলোড়ন বা আন্দোলনের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথে বর্তোছল। তাই তর কাব্যে 
অধ্যাত্ব-ভাবনার 'িবিড়তা (এবং, অনেকের মতে রোমাস্টিকতা ও) থাকা সত্তেও বিজ্ঞানব্দ্ধকে 
তান কখনো পাঁরত্যাগ করেন নি। 

বিজ্ঞান এবং সাহিত্য উভয়েরই ধর্ম সত্যকে প্রকাশ করা। পূর্বেই বলা হয়েছে বিজ্ঞানের 
সত্য প্রমাণিত সত্য, সমস্ত বিরোধিতার মধ্যেও তাকে প্রাতিষ্ঠা করা বিজ্ঞানীর কর্তব্য। সাহত্যের 
মূল কথাও তাই তবে তা হয়তো উপয্স্ত বাস্তবপ্রমাণহীন। ভারতীয় মধ্যযুগের কাব রজ্জব 
বলেছেন-__ সব সাঁচ মলৈ সো সাঁচ হৈ না মলৈ সো ঝৃঠ॥ 

জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রাঝ ভাবই রূঠ॥ 
মনে হয় এখানেই বিজ্ঞানের এবং সাহত্যের মধ্যে 1বভেদের একাট কারণ [নহিত। তাঁদের উভয়ের 
সত্য সর্বদা এক না হতে পারে, তাই বলে অপরজন ভ্রান্ত একথা বলা অন্াচত। বজ্ঞনী 
ব্াদ্ধকে ভর ক'রে উপসংহারে হাজর হতে সচেষ্ট হন, আর সাহাত্যক বা কাব ভাব-অনুভাতকে 
আশ্রয় করে সত্যে উপ।স্থত হন। অতএব একে অপরকে একঘরে ক'রে রাখবার যে মম ।ন্তক 
ইচ্ছা পোষণ করেন এবং দুয়ের মধ্যে যে অপাংস্তেয়তাবোধের স্ান্ট হয়েছে তা নরথক। 

এ কথা কেড অস্বাকার করবেন না যো বজ্ঞানের নানা আবচ্কার, ক।।রগ।র কাতত্ব সমাজের 
চেহারা পারবত নে সাহাধ্য করেছে। তারপরে ফোঢন, কোয়াণ্ঠা, হলেকদ্র।(নকস, তেজা ক্রয়তা, 

আপোক্ষকতাবাদ, আনশ্চেয়তাতত্ত্, রকেঢ, কান্রম ডপগ্রহ সমাজ-জ।খনে গভার ছাপ ধন্।দ্রত 
করেছে। পুরোনো সমাজের পরবতন ঘণেছে। সেহ পালাধদলে মানুষের মনে, তার কম- 
সূচাতে, জ।বনখাপনে, 1চন্তাধারায় নতুন র।॥।তর প্রব৩ন হয়েছে। 1বঙ্জনের ধধঞণ্ত এভাব 
মানুষের জাবন, মন ও সংস্কাতর বব নকে সাক্কয় এবং দ্রুতবেগসম্পন্ন কনে তুণছে। শতুন 
নতুন বন্দ আমাদের রূপ-র2াচ এবং ছন্দ-চেওনাকে আমূল প।ঞ্বতন কর্পে খেলেছে । সহ), 
দাশনক বা আঢম্ট-কেড এর প্রভাব আতন্রম করে যেতে পারেনান। [াবজ্ঞ।নের ভাণ্ড।প্ন থেকে 
[কল্তু এ কথা সাত্য যে এই যোগ্াযোগথকে মেনো নতেহ হবে, কারণ দশন ও বজ্ঞ।নের সংগে 
পছণ্ণমত তত্ব গ্রহণ করে নজের অনুভাত এবং কল্পনার রঙে মত করে নতুন ক্পশোক, 
নবতর সোন্দর্যমাণ্ডত শিল্প সাম্টকরণে ত'রা ব্রতী হয়েছেন। অনেক গোঠা বজ্ঞানা আছেন 
যাঁরা বিজ্ঞানের এই রূপান্তরণকে স্নিগ্ধ চোখে দেখেন না-_ তাঁরা বলেন এ হচ্ছে অপাবিজ্ঞান। 
যোগাযোগ যে ঘনিষ্ঠ তা সপ্রমাণ করছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আপেক্ষিকতত্ব অধ্যয়ন করলেও 
তা অননধাবন করা যায়। 

বিজ্ঞানের ছাত্ররা যে সাহত্য বোঝেন না ব'লে সরাবত হন, সেটা তাঁদের অন্জরতা, যাঁদও 
তাকে তাঁরা আত্মম্ভারিতা অথবা মর্যাদার অনুকূল বলে মনে করেন। আবার সাহিত্যের ছান্ররাও 
নিজেদের সবজান্তা ভাবেন, বিজ্ঞানের সরল গ্রন্থ পাঠেও তাঁর আঁনচ্ছা প্রকাশ করে তৃস্তিলাভ 
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করেন, বিজ্ঞানের ছান্লের কাছে সেক্সপায়র, কাণ্ট, মাক্সের বৃক্ঁন নিক্ষেপ করেন, উপরন্তু 'বিজ্ঞান 
জানার জন্যে বোধহয় কিং গর্ব অনৃভবও করেন--এ সবই তাঁদের দীনতা। আশ্চর্যের সংগে 
লক্ষ্য করা গেছে যে উভয় তরফই যেন মনে করেন একটা বিভেদ বা দ্বন্দ জীইয়ে রাখতে পারলেই 
তাঁদের পাণ্ডিত্যের পরাকান্ঠা প্রদর্শন করা হ'লো। এ বাদ্ধি নিঃসন্দেহে অপবাদ্ধি। তবে এর 
ব্যতিক্রমের মানুষ যে নেই তা নয়। আরো একটা কুসংস্কার আছে। কোন বিজ্ঞানের ছান্র যাঁদ 
সাঁহত্য পাঠে মনোনিবেশ করেন বা সাঁহত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হন তাহলেও বহু অহংভাবগ্রস্ত 
সাঁহত্যের ছান্র তাঁকে নস্যাৎ ক'রে দেবার জন্য উদগ্ন হয়ে থাকেন। আবার কোন সাঁহত্যের ছান্র 
বিজ্ঞান পাঠে উৎসাহ হলে বা গ্রল্থপাঠের ফলশ্রুতির্পে বিজ্ঞানের তথ্য সম্বন্ধে অবগত হলেও 
ত'র সেই জ্ঞানকে সরবে উপেক্ষা করেন বিজ্ঞানের উন্নাঁসক ছান্ররা। প্রথম দলের যোদ্ধারা মনে 
করেন 'এ আমাদের নিজস্ব এলাকা, কলেজে, বিশবাবদ্যালয়ে পাঠ ক'রে আমরা সাহিত্যের 
আভভজ্ঞানপন্র পেয়োছ--অতএব আমরা যা জান, বিজ্ঞানের ছাত্র বাড়ীতে, বসে পড়াশোনা ক'রে 
সাহত্যের সেই জ্ঞান লাভ করবে ক করে! এ ধৃষ্টতা, অনীধকারচর্চা। এই ভেবে অপর- 
পক্ষের কোন ছট্কে আসা ব্যান্তকে তাঁদের পশ্ডিতম্মন্যতার গদাঘাতে এবং উত্ত ব্যান্তর প্রচেম্টাকে 
কুঠারাঘাত করে বমল আনন্দ অনুভব করেন। তেমীন াবজ্ঞানের এলাকার পুরুষপ্রবরেরাও। 
ডভয় শাখার বেশ ।কছ_ সংখ্যক ব্যাস্ত এ ধরণের ভ্রান্তবাাদ্ধর দ্বারা পাঁরচালত। এর ফলে একট; 
সক্ষম সংঘাত লেগেহ আছে। মনে হয় এ কুসংস্কার দূর না হলে, অপরের জ্ঞান-ব্দাদ্ধ এবং 

রুচর প্রাত শ্রদ্ধা পোষণ না করণে াবভেদ দুর হওয়া অসম্ভব । আম অত্যন্ত মম।হত হয়ে 
লক্ষ্য করোছ যে অনেক বঙ্ঞনের ছান্ন সাহত্যের ছান্রের কোন বৈজ্ঞানক লব্ধ জ্ঞানকে অত্যন্ত 
তুচ্ছভরে ডপেক্ষা করেছেন। সাহত্যের রন ডপলাব্ধকার। ।বজ্ঞানা যাদবজ্ঞানকে সহজভাবে 

পারবেষণ করবার কাজে অগ্রণা হন এবং সেই সংগে বঙ্ঞনব্যাদ্ধসম্পন্ন সাহ।ত্যকেরা যাদ 
কম্পনার আ।তশষ)কে প্রশয় না দয়ে পাহত্য রচনায় নযদুন্ত হন তাহলে ডওয় সম্প্রদায় নেক 
অনুভব কণ্নবেন বলে অনেকের ধারণা । 

একঢা কথার পুনরাব্।ভত ক'রে বলা প্রয়োজন যে জ্ঞান কম্পবৃ।স্তর বৈরী নয়, তার 
সহায়ক। কাব-সাহাত্যকেরা অভযোগ করে যে সমস্ত কল্পনাকে আশ্রয় করে তাদের মন 
পক্ষ াবস্তার ক'রে উড়ে বেড়াতো ভাবলোকের আকাশে, আজ ীবজ্ঞান সেই কল্পলোকের রহস্যকে 
উন্মোচন করে তার সপ্ত সোন্দযকে বাস্তবাকাশে প্রাতফালত ক'রে কল্পনার মায়াজালকে 1ছন্ন 
করো দয়েছে। এ কথা সীত্য। কল্তু এই সংগে এ কথাও সত্য যে জ্ঞানের আবন্কার বহতর 
রহস্যের ইশারা 1দয়েছে, অনেক অজ্ঞাত রাজ্যের সংকেত সঞ্জীবত ক'রে তুলেছে মানুষের কল্পনা- 
প্রবাহকে। জ্ঞানের পারাধর ব্যাদ্ধর সংগে, অজানিতের গণ্ডীও বিস্তৃততর হচ্ছে। কাঁব- 
সাহৃত্যিক-শিল্পীর মনের প্রসার লাভ করেছে কল্পচেতনা। পুরাতন ভাব-ভাবনাকে বিসজন 
দয়ে নতুনতর ছন্দের আবিজ্কারমানসে, নব নব িজ্প সাঁম্টর উন্মাদনায় তাঁরা ক্রমাগ্রসর হচ্ছেন। 
তাঁদের ভাব-লোকে কষ্পনার সুদীর্ঘ স্থিত ও নিশ্লতার অবসানে গতি সণ্টারিত হয়েছে। 
এর মূলে বিজ্ঞান। জীবনের মম্মমূলে দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রেরণা জাাগয়েছে বিজ্ঞান। একে 
অস্বীকার করবার মধ্যে পৌরুষত্ব নেই। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে এ ধরণের হানমন্যতার স্থান 
ছিল না তা বলা বাহল্য। 

রেনেসাঁসের গে ইয়োরোপের মানুষের একমান্ত কথা ছিল "লাস আলাগ্ট্রা" অর্থাৎ 
'সামনে আরো আছে" । এ শ্লোগান যেমন শিজ্পীর, সাহত্যিকের; তেমান বিজ্ঞানীরও | 
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মহৎ 1শল্পীমান্রেরই জীবনানৃভূঁতি ও শিল্পকর্মের মূলে কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করবার মতো । কাব্যের 
আলঙ্কারিকতা, দার্শীনকতা ও নন্দনতত্তের যে পারশুদ্ধতা-তা মহৎ শিল্পীমান্রের জীবনকেই 
এক মহনীয় ভাবরাজ্যে উপনীত করে তাকে জীবন ও জগৎ সম্পকে সতাজ্ঞানের আঁধকারী করে 
তোলে । তার 1শল্পকর্মের মূলে ।তাই কাব্যকেই আমরা প্রথম পাই, ক্রমে এই কাব্য তার মধ্যে গদ্যের 
সাবলীলতা সাষ্ট করে। উইলিয়াম ফক্নারের জীবনেও তার আভাস সস্পম্ট। শিক্ষালাভের 
গোড়া থেকেই তাঁর মধ্যে কাব্চচর্চার উন্মেষ ঘটে। কলোজ শিক্ষার 'দকে তাঁর যে 
খুব বেশ মন ছিল, এমন নয়, বরং কাব্যের মধ্যে মনোনিবেশ করে তান সেই'বয়স থেকেই জীবনে 
এক অতীন্দ্রিয় স্বাদ পেয়েছেন, অথচ তা বস্তুনরপেক্ষ নয়। সামাঁয়ক পান্রকায় তাঁর 'বাঁভল্ন খন্ড- 
কাব্য পাঠ করে সেই সময়েই পাকসমাজ মনে করোছিল--আমোরকায় আগামী যুগের শান্তমান 
কাঁব হবেন ফকনার। এবং ১৯২৪ সালে জনৈক বন্ধর অর্থান্কৃূল্যে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রল্থ 
শদ মার্বেল ফন' প্রকাশত হলো, তখন তাঁর সম্পকে মার্ক পাঠক আরও বেশী নিঃসংশয় 
হলো। 

কল্তু তার জাবনদেবতার হয়তো ইচ্ছে ছল না যে ফকনার কাব হসেবে পৃথিবীখ্যাত 
হন। ডানশশো চাব্বশের পরা তান চলে বান আমৌরকার দীক্ষণাণ্চলে [ানউ আর্লনসে। এখানে 
এসে ।তান,এমন একজন প্রখ্যাত ওপন্যাসকের সঙ্গে পার।চত হন-যার সংস্পশে তাঁর কাব্যদীষ্ট 
ক্রমে গদ্যময় হয়ে ওঠে। সেই ওপন্যাসক হলেন শেরউড এযান্ডাসন। তার অনুপ্রেরণায় ফক.নার 
প্রথম যে-উপন্যাসে কলম ধরলেন, তার প্রকাশকাল ১৯২৬ সাল, নাম 'সোলজার্স পে”। এখন থেকে 

ক্লমপযায়ে তান ডপন্যাসেই লেখনা সপণ্ালন করে চললেন। যে সব পাঠক তাঁকে 1দ মাবেল 
ফন'-এর কাব বলে জানতেন, এখন থেকে ঙদের কাছে ফক্নার শুধু কাব হসেবেই পারাচত 
হলেন না, পারাচত হলেন কীব-কীহনীকার রূপে। বস্তুতঃ উনপণ্টাশ সালে নোবেল প্রাইজ পাবার 
পরেও তান নজের সম্পকে উল্লেখ করতে "গয়ে বলেন ঃ 'আঁম তো সাহাত্যিক নই, আম মান 
কাহনীকার।' কিন্তু তশর সম্পর্কে তাঁর সমালোচকদের মত হচ্ছে £ ফক্নারের গজ্প-উপন্যাসের 
নায়ক-নায়িকাদের প্রাতাদনকার আটপৌরে জীবনের কথাবার্তা তর রচনায় নবরূপে রূপায়িত হয়ে 
ওঠে। এ বিষয়ে তাঁর রয়েছে অসামান্য দক্ষতা । 

ফক্নার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালের '২৫শে সেপ্টেম্বর মাঁসাসাঁপর নিউ আ্যাল- 
ব্যানতে। ১৯২৪-এর পর থেকে নিউ আর্লনসকে কেন্দ্র করে আমোরকার দক্ষিণাণলী য় প্রভাব 
ফক্নারের জীবনে অসামান্যভাবে দেখা দেয়। উনাঁবংশ শতাব্দীতে এই দক্ষিণাঞ্চলে 'কিছু কাঁব 
গীতিকাব্য রচনা করোছিলেন, আর কথা-সাহাত্যকদের মধ্যে নাম করবার মতো ছিলেন পো, 
লেনিয়ার, সমস এবং আরও দু-চারজন লেখক-_যাঁদের সাহত্যজগৎ সীমাবদ্ধ ছিল এ অণ্চলের 
পাঁরচত পাঁরবেশের মধ্যেই। পশ্চিমাণ্ণলের ক্ষরধার সাহাত্যিক মার্ক টোয়েন অথবা নিউ ইংলশ্ড 
অঞ্চলের হন মেলাভল, থোরো প্রভৃতি ছিলেন সাহিত্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতন্ক। তাঁদের 
সঞ্চে এই দক্ষিণাঞ্চলের লেখকদের তুলনাই চলতো না। আর, বি, ডোভস বলেছেন £ দক্ষিণের 
সাহিত্য-বাশিচায় যাঁরা ফুল ফুটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল ন্যাসাঁভলের সাহাত্যকগ্গোষ্ঠীই 
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নয়, অন্যান্যরাও ছিলেন। ১৯২০ সালের পরবর্তী প্রথম কয়েক বছর 'ছল তাঁদের প্রাদুর্ভাবের 
কাল। ঠক এঁ সময়েই নিউ আর্লন্স. সহরে বাস করতেন উইলিয়াম ফকনার ও শের উড 
এন্ডারসন এবং লাফারগ্েস প্রভাতি সাহাত্যকদের একজন। শেষের দু-জনের জল্স্থান দাক্ষণাণ্ঠল 
না হলেও এ এলাকা থেকেই তাঁরা সাহিত্যের মাল-মশলা, প্রেরণা ইত্যাদ সবকিছু আহরণ 
করেছেন। 

একথা সত্য যে, 'নজের সুপাঁরচিত পাঁরমণ্ডলের মধ্যেই তখন ফকনার তাঁর রচনার 'বিষয়- 
বস্তু সীমাবদ্ধ রেখোছলেন এবং স্পম্টতঃ 'শিল্পশাস্তের মৌলিকনীতি অনুযায়ীই তা করেছিলেন; 
কিন্তু তাঁর সেই ক্ষদ্র পাঁরসরের ভাবষৎ সম্ভাবনাই বা এমন কি থাকতে পারে? সুতরাং 
ফক্নারের সাঁহত্যরচনাকে তাঁর পারাঁচিত সামানার মধ্যে আবদ্ধ রাখার সঙকল্পের অন্য হেতু 1কছ 
ছিল। হেতুটার কতক হচ্ছেন ফকনার স্বয়ং, আর কতকটা হচ্ছে সেই সময়কার দাক্ষণ অণুলের 
যৃগধর্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবাহত পরবতরঁ সময়ে দাক্ষিণাণ্টলের অন্যান্য সাহিত্যিকেরাও 
প্রায় এ রকমই করেছিলেন। কানাডার সৈন্যবাহনীতে তখন বৈমানকের কাজ করেন ফকনার। 
গাম্ট্রড স্টেইনের সঙ্গে অল্প কিছুকাল তাঁর ঘাঁনন্ভাবে আলাপ-আলোচনা চলে; পেটার, 
কনরাড এবং হথনের কাছ থেকেও কিছুকাল 1তাঁন তালিম নেন। 'গন উইথ 'দ উইণ্ড ধরনের 
দক্ষিণী-ঝুটা-রোমাশ্টক সাহত্যরচাঁয়নী মার্গারেট মিচেল 1কম্বা ন্যাসীভল অণ্চলের চাষী- 
জীবনের পটভূঁমকায় রাঁচত 'সো রেড ?দ রোজ” উপন্যাসের লেখক স্টার্ক ইয়ং-এ+দের ধারা 
ফক.নার ইচ্ছে করলেই অনুসরণ করতে পারতেন। ইচ্ছে করলে আবার আঁস্ক্ন কলডওয়েলের 
মতো দক্ষিণ অণ্ুলকে নিয়ে উনাবংশ শতাব্দীর “অক্সফোর্ড আন্দোলনের' প্2াস্তকাজাতায় শহদ্ধ- 
বাতিকগ্রস্ত বামপন্থী উপন্যাসও লিখতে পারতেন। ॥কল্তু এর একাটও ফক্নার করেন ন। তাঁর 
অতাঁত জীবনের আভজ্ঞতা, তাঁর সাহত্যস্যাম্টর আদশ এবং বানজস্ব প্রাতভাই তকে এরূপ 
অনুসরণে বাধা 1দয়েছে। নজের পারপাশ্বক অঞ্চল সম্বন্ধে ফকনারের একটু আতমান্রক 
আকর্ষণ ছিল, এবং শেরউড এস্ডারসন যে সেঢা উপলাব্ধ করতে পেরৌছলেন, তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। এর ফলেই ফক্নার তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ইওক.নাপাটাওফা অণ্টলাটর ছবি এমনভাবে 
ধফদাঢয়ে তুলতে পেরেছেন_ বাতে এ কাল্পত এশ।কাঢ এখন বাটে», ওয়েসেঞ্স বা ঝে।হ।ময়ার 
ডপক্ল এলাকার মতহ সকলের কাছে সদপারাচত হয়ে ডঠেছে। আমে বকর দাক্ষণ অঞ্লের 
যথাথ রুূপাঢকরকম, ফকনারের রচনায় প্রাতফালত তর ॥।নজের পণ্না এলাকার রূপা লক্ষ্য 
করলেই তা বোধা যায়। এই পল্লা অণ্ুলে ঘুরে ঘুরে তার সব খুাটনা।ট ফকনার জানতে চেস্টা 
করোছলেন এবং কঁ্পিত রচনার মধ্যে সে-সবের ছাৰব আঁতি স্ন্দর ও নিখুতভাবে ফ্নাঢয়ে 
তুলেছেন। 

দক্ষিণাঞ্চল সং্লম্ট উপন্যাসগুলির চরমোৎকর্ষের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে সম্ভবতঃ ৯৯৩০ 
থেকে ১৯৯৪০ সালের মধ্যে। এর আগে লেখা ফকনারের উপন্যাস--সোলজার্স পে, 'মস্কুইটোজ' 
এবং কাঁবতা "দ মার্বল ফন' খুববেশন উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণ চারের 'দক 'দিয়ে একথা সত্য 
হলেও এগুলই তাঁর পরবরতাঁ রচনার পথ তৈরী করে চলছিল। আর তাঁর রচনার কতকগ্দীল 
বিশিষ্ট লক্ষণও ফুটে উঠোঁছল এসব লেখার ভিতরে । শেরউড এন্ডারসনকে উৎসগা'কৃত 
'সারটোরিস, উপন্যাসাটকে অনেকে ফকনোরের সবচাইতে কাঁচা লেখা বলে মনে করেন। কিন্তু 
এই উপন্যাসের চারব্লগ্লি ফক্নার যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, তাকে অনবদ্য বলতে 
দ্বধা হয় না। আর তাঁর কল্পনার জেফারসন সহর এবং ইওকনাপাটাওফা পল্লী অঞ্চলের সৃস্টির 
আভাসের সঙ্গেও পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটে এই বইটির মধ্যেই । 
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যেমন ফকনারের পরবতাঁকালে লেখা অন্যান্য উপন্যাসেও দেখা গেছে, তেমান এই 
উপন্যাসাটতেও রয়েছে দক্ষিণাণ্টলের দুঃখলাঞ্ছিত চিন্ন। আর মনে হয়_ দক্ষিণাণ্লের সাবেকি 
বনোঁদয়ানার খাঁতরে দক্ষিণের যাঁকছ_ সুনাম, সব প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো বলে একটা আশক্ফাও্ 
যেন দেখা যায় বইটিতে। 

'সারটোরিস' প্রকাঁশত হবার কয়েকমাস পরেই ফকানার রচনা করেন সাউন্ড গ্যাপ্ড দি 
উরি । সমালোচকদের অনেকের মতে এইটিই ফকনারের লেখা শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস, অন্ততঃ 
তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে একতম। মানব-মনের চেতনাপ্রবাহ অনুসরণ করে সাহত্য- 
রচনার যে 'বাঁশম্ট ভঙ্গণশীট জেম'স' জয়েস দেখিয়েছেন, ফক্নারের এই উপন্যাসাঁটর মধ্যেও তার 
সাক্ষাৎ মিলবে । তবে ফক-নারের পদ্ধাতিটি আরও সংযত, সবিনা্ত ও সশঙ্খল। কারণ 'তাঁন 

জয়েসের মতো কেবল স্াম্টসখেব উল্লাসেই মেতে থাকতে রাজ হন 'ি। তান ত'র নিজস্ব 
ভঙ্গীতে একটি সময়ের ছক কেটে তার মধো তাঁর রচনাকে বাঁসিয়ে দিয়েছেন বা 'বিনাস্ত করেছেন, 
আর এ উদ্দাম উশত্খল চেতনাপ্তবাহে প্রবাহিত 'একাঁট তোিশ বছর বয়সের জড়ব্দ্ধি যুবকের 
মনকে তাঁর রচনার উপজশবারপে নির্বাচিত করে যে মৌদ্িলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষ- 
ভাবে উলেখযোগ্য। এ চেতনার উদ্দামপ্রবাহে ভেসে যেতে দেখা যাচ্চে জডবাদ্ধ যুবকাঁটর 
তার্ভার্ডবাসশ ভাই কয়েশ্টিনকে. অর্থাৎ তার মনকে_যে আত্মহতা করতে কতসগুকল্প। আর দেখা 

যাচ্ছে & 'নার্বোধ দাতার একাঁট সংস্প্র স্বাভাবিক ভাইাযব মনকে_ যা তার তার ছোট সহরের ছোট 
দোকানাটিব মন্ই ্ভাট--মে দাকানে উ জাইটি কেবানসীগাঁর করে । বোপ্জ কমসন. কোয়েশ্টিন আর 

জেসন _এই তিনটি ভাই । নির্বাধ ভাইটির চেতনাপবাহে যে সব কাটাছেশ্ডা আর গ্রান্থিকে পাসক- 
দের সমানে মেলে ধরা হায়েছে, সে সব সাধারণ মানৃষের পক্ষে যে একট; দর্বোধা হতে পারে, 
ঠল্গকাব 7স সম্বন্ধে সচেতন। এই জানাই উপন্যাসটির শেষের দিকে ফকনার একটা ব্যাখার 
আশয 'নাষেছন। 

'সাউন্দ এণ্ড দি ফিউি' উপন্যাসে তানি রচনাশৈলশীর যে অপূর্ব চাতর্য ও নৈপহণ্য 
দেখিয়েছেন. আ অজলনণশ। উপনাসাঁটর নাম আহরণ করা হায়োছ সেঝসপাীয়র রচিত ম্যাকবেথ 
নাটক থেক । ?কানো কোনা সমালোচক বলেছেন যে. ম্যাকাবেথ থেকে উদ্ধত এঁ বাকাংশট-ক”ক 
ঘপ্ব. তারই দ্যোতনা, বাপ্জনা. ব্যাখ্যা ও গবশ্লেষণের ভিতর দিয়েই যেন ফকনারের এই উপন্যাসাঁট 
পারপ্র্ণ রূপ ধারণ করে উঠেছে । উপন্যাসাঁট যে নিপুণ চাতৃর্যের সঙ্গে সুরু করা হয়েছে, 

তার সত্গে আজ সকলেই স্যপাঁরাঁচত। 
সাউন্ড গ্যান্ড দি িউঁি'র তুলনায় 'এ্রাজ আই লে ডায়িং রচনা-নৈপৃণোর দিক 'দিয়ে 

ততটা উৎকুষ্ট না হালও সংখপাঠ্য। 'স্যাংচুয়ারী” উপন্যাসাটর ন্ট হচ্ছে, এটা নাকি 'নছক 
অর্থের তাগিদেই লেখা হয়েছিল। তা হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রশাতপল্থী মনের সংস্পষ্ট 
পরিচয় রয়েছে। 

'পাইলন' ইত্যাদি কতকগুলো রচনার বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু উল্লেখ করলেই 
যথেষ্ট, তবে ফক্নারকে সম্যকভাবে পুরোপুরি বুঝতে হলে তাঁর এ-সব রচনাও পাঠ করা 
প্রয়োজন। তাঁর প্রায় সবগবীল রচনার মধ্যেই, যোদক দিয়ে হোক, একটা যোগসূত্র রয়েছে। তাঁর 
'আবসালোম আবসালোম' উপন্যাসে দেখতে পাই এক গরীব পাহাড়ী বালকের (টমাস স্টফেন) 
ঘর বাঁধবার স্বপ্নের ছাব আঁকা হয়েছে । দক্ষিণের সুদূর অণ্চলের নিখুত একটি ছবি ফকনার 
এ*কেছেন তাঁর এই উপন্যাসাটতে। “দ আনভ্যাঙ্কুইশ্ডঁ আমোরকা গৃহ-যদদ্ধের পটভূমিকায় 
রচিত; আঁতনাটাকয়তা এবং ভাবালুতাময় রচনা । আর একটি দদর্বল রচনা হচ্ছে "দ ওয়াইজ্ড 
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পানস' | অবশ্য এ উপন্যাসেও দক্ষিণাণ্চলের ছবি অংশতঃ হলেও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেই তুলনায় 

বরং “দ হ্যামলেট, বিশেষ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। এতদ্বাতীত ফক্নার যেসব গল্প রচনা 

করেছেন_ যেমন শরকোয়ায়েম ফর এ নান, 'এ ফেবুল? “দ টাউন, প্রভীতির মধ্যেও তাঁর নিজস্ব 
বোশম্টোর ছাপ অক্ষুপ্নই রয়েছে। হথর্ণ এবং ফকনারের মধ্যে যাঁদও আকাশ-পাতাল পার্থকা, 
তবু বলা যায়_অন্তরের ক্ষেত্রে দজনেই একই পল্থী। অল্তরের প্রেরণার জন্য দরজনেই অপেক্ষা 
করতেন এবং প্রেরণা না পেলে একজনও কলম ধরতেন না। মানবিক মর্যদা, মানুষের মাহমা ও 
সহনশীলতার প্রাত ফকনারের আদর্শগত স্বাভাবিক প্রবণতা আধুনিক সংশয়-বিক্ষুব্খ জগধকে 
একই সঙ্জো বাস্মিত ও আশ্বস্ত করবে সন্দেহ নেই। তিনি স্পম্টই বলেছেন £ 'আমার বিশবাস, এই 
পৃথিবীতে মানুষের আস্তিত্বই কেবলমান্ন বজায় থাকবে না, মানুষ বেচে থাকবে তার সকল 
মানবিক মর্যাদা ও মহত্ব নিয়ে। জীবজগতে মানৃষের বাকশান্তু আছে বলেই মানুষ অমর নয়, 
তার দয়াপ্রদর্শন, ত্যাগস্বীকারও সহ্য করবার মতো হৃদয় ও শান্তি আছে বলেই সে মৃত্যুহাঁন। 
এ সবই কবি ও সাহিত্যিকের উপজীব্য হওয়া উচিৎ।' 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১১৬০ সালে তিনি উইলিয়াম ফক্নার ফাউন্ডেশন প্রাতিষ্ঠা 
করে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। প্রাতিবছর শ্রেম্ঠ উপন্যাসের জন্য প7রস্কার দানেরও ব্যবস্থা 
হয়েছে এখান থেকে । এও তাঁর মানবিক সহনাঁয়তার আর একটি বড় 'দক। 



সান উইলিয়ম (জাঙ্স 

গোৌরাঙ্গগোপাল দেনগনপ্ত 

১৭৪৬ খষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর উইিয়ম জোন্স লন্ডন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। 
উইিয়ম জোন্সের পিতা একজন প্রসিদ্ধ গাঁণতজ্ঞ ছিলেন ও এক সময়ে রয়াল সোসাইটির উপ- 

সভাপাঁতি (ভাইস প্রোসিডেন্ট ১ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। উইলিয়ম জোন্সের জন্মের তিন বংসর 

পর ১৭৪৯ খন্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। শৈশবাবস্থাতেই 
জোন্সের অপর একটি ভ্রাতার মৃত্যু হয়। জোন্সের মাতা সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও 
বদূষী ছিলেন। মাতার সশিক্ষায় জোল্স চার বংসর বয়সের সময় শুদ্ধ ইংরাজী 
গাঁড়তে পারিতেন। এই বয়সেই তান সেক্সপীয়রের রচনার অংশাবশেষ আবাত্ত 
কাঁরয়া সকলকে চমৎকৃত কারয়া দতেন। ১৭৫৩ খম্টাব্দে জোন্স হ্যারোর প্রাসদ্ধ 'বদ্যালয়ে প্রবেশ 
করেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার অপূর্ব মেধা ও স্মৃতিশান্তর পাঁরচয় ত'ছার সহপাঠি ও শক্ষকদের 
মুগ্ধ কাঁরত। মাত্র দশবৎসর বয়সেই জোন্ন ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। অসাধারণ 
ছাপ্ন হিসাবে জোন্সের খ্যাতি এতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পাড়িয়াছিল যে হ্যারো বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া 
দর্শক তথাকার জোন্স নামক অসাধারণ ছান্রটিকে দেখিয়া আসিতে ভূলিত না। জোন্সের লোকোন্তর 
মেধা লক্ষ্য করিয়া হ্যারো (বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডাঃ থ্যাকারে মন্তব্য কাঁরয়াছলেন যে এই 
বালকটিকে সলসবোরর জনশূন্য প্রান্তরে নিরাশ্রয় ও নগ্ন অবস্থায় ফোঁলয়া আসা হইলেও 
সে জীবনে উন্নাতর পথ খঃঁজিয়া লইবে। হ্যারোতে ছান্রাবস্থায় জোন্স অনেকগলি কবিতা ও দাবা 
খেলার বিষয় অবলম্বন করিয়া একাঁট কাব্য রচনা করেন। 

হ্যারোর পাঠ শেষ কাঁরয়া ১৭৬৪ খঙ্টাব্দে জোন্স অক্সফোর্ডের ইউীনভাঁর্সাট কলেজে 
প্রাবন্ট হন ও এখান হইতেই প্রবোশকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হইাতমধ্যে তান ইংরাজী ও ফরাসী 
ক্ততঁত হিব্রু, গ্রীক, ল্যাঁটন, আরব, ফার্সী ইতালায় স্প্যানিশ পর্তুগীজ প্রভাতি ভাষায় 
দক্ষতালাভ কারয়াছলেন। 

স্বামীর অকালমত্যুর পর জোন্স-জননী আতি কম্টেই তাঁহার একমাত্র পত্রের শিক্ষাব্য়-নির্বাহ 
কণরতেন। পাঠদ্দশাতেই মাতাকে সাহায্য করার জন্য ১৭৬৬ খম্টাব্দে জোন্স আর্ল স্পেন্সারের 
একমান্র পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযৃন্ত হন। জোন্সের এই ছান্রাট পরবতাঁকালে লর্ড আলগ্রোপ (২) 
ও আরো আর্ল-বফ স্পেন্সার নামে বিখ্যাত হন। বয়পপ্রাপ্ত হইয়া এই প্রিয় ছান্রট জোন্সের 
অন্তরঙ্গ সহৃদে পাঁরণত হইয়াছলেন। ১৭৬৭ খল্টাব্দে জোল্স স্পেন্সার পরিবারের সঙ্গে 

ইউরোপের বাঁভল্ন দেশ পারভ্রমণকালে জার্মান ও চীনাভাষা শিক্ষা করেন। ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া ১৭৬৮ খৃল্টাব্দে তিনি এই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব (বি-এ উপাধি) লাভ 
করেন। ১৭৭৩ খম্টাব্দে তিনি এই বিশ্বাবদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রাও লাভ করেন। ফারসী 
ও ফরাসাঁ ভাষার পণ্ডিতরূপে তরুণ উইলিয়ম জোন্সের নাম ইউরোপে এতদূর বিস্তৃতিলাভ 
কারয়াছল যে ডেনমাকের রাজা দ্বিতীয় ক্রিম্টিয়ান তাঁহার নিকট রাক্ষিত ফাসঁ ভাষায় 'লাখত 
নাঁদরসাহের একাঁট জীবনগ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিবার জন্য জোন্সকে সানর্বন্ধ অনুরোধ 
জানান। ১৭৬৮-৬৯ খন্টাব্দে এই অন্বাদটি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইলে ফরাসা ভাষায় জোন্সের 
দক্ষতা দেখিয়া ফ্রান্সবাসরাও মুগ্ধ হইয়া যান। এই পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পর ঘটনাচক্রে 

ঙ৬ 
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ফরাসখ সম্রাট ষোড়শ লুই-এর সাঁহত জোন্সের পাঁরিচয় স্থাপিত হয়। জোল্সের ফরাসা ভাষা জ্ঞান 
লক্ষ্য করিয়া ষোড়শ লুই মন্তব্য করেন- মানুষাঁট ?ি অদ্ভুত ! হীন আমার জাতির ভাষা আমাপেক্ষাও 
ভাল জানেন দেখিতোছ। | 

ছাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার শিক্ষা-সমাপ্তির পর গৃহাশিক্ষকতার প্রয়োজন হইবে না-_ 

ইহা "চন্তা করিয়া জোন্স ১৯৭৭০ খষ্টাব্দে আইন অধ্যয়নের জন্য মিডল টেম্পলে যোগদান 
করেন। আইন অধ্যয়নের জন্য প্রাচ্ভাষা ও সাহত্যচ্চায় তাঁহার নিষ্ঠা ব্যাহত হয় নাই। ১৭৭০ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় আরবাঁ ফারসন প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাগুল হইতে অনাঁদত জোন্সের কাঁবতা 
গীতি-কাবিতার অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়। ১৭৭১ খণ্টাব্দে জোন্স ফারসণ ভাষার একটি ব্যাকরণ 
রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (এ গ্রামার অব 'দ পারশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ১৭৭১)। ১৮৪৫ খস্টাব্দ 
পর্যত একমাত্র লণ্ডন হইতেই এই পুস্তকাটর ১১টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৭২ 
খষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় আরবা ফারসী প্রতৃ।ত প্রাচ্যভাষাগাঁল হইতে অনাঁদত জোন্সের কাঁবতা 
সংগ্রহ প্রকাশিত হইলে জোন্সের কাঁবখ্যাতি প্রাতীষ্ঠত হয়। এই বংসরই জোন্স ইংল্যান্ডের প্রমনখ 
িদ্বংসংস্থা রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে তিনি বাগ্মীবর বার্ক, রাজনীতিজ্ঞ 
ও নাট্যকার শোরডেন, নটকুলতিলক গ্যাঁরক, এীতহাসিক গিবন, শিল্পী জোশনয়া রেনজ্ডস ও 
সুপ্রাসদ্ধ পাঁণ্ডিত ডাঃ জনসনের আন্তরিক সৌহার্দা লাভ করেন। ডাঃ জনসন প্রাতান্ঠিত বহ-- 
খ্যাত ক্লাবের জোন্স ছিলেন একজন 'বাশম্ট সদস্য, ১৭৭৩ খজ্টাব্দে তান এই ক্লাবের সভাপাঁত 
নির্বাচিত হন। জোন্স রাঁচত ফাসাঁ ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হইলে ডাঃ জনসন উহার প্রাতি 
ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেণ হেম্টিংসের দৃম্ট আকর্ষণ করেন। ডাঃ জনসনের মতে জোন্স 
ছিলেন মানব-সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পুরুষ । 

১৭৭৪ খন্টাব্দে জোন্স আইনজীবী বিয়া পাঁরগাঁণত হন ও আইন ব্যবসায় আরম্ভ 
করেন। কতিপয় রাজনীতিজ্ঞ বন্ধুর সংস্পর্শে আসিয়া জোন্স রাজনীতির প্রাতি আকৃষ্ট হন। 
রাজনীতিক্ষেত্রে তিন আমোরকার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ও দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে সায় আন্দোলনে 
বিশিল্ট অংশগ্রহণ করেন। ১৭৭৪ খষ্টাব্দে ল্যাঁটন ভাষায় এশিয়ার ভাষাগুূলি হইতে অনুদিত 
তাঁহার কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় (কমেন্টারিস অন, এশিয়ান পোয়োদ্রি)। 

সাঁহত্য ও রাজনশীতিক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইন ব্যবসায়েও তিনি সাফল্যলাভ 
করিতে থাকেন। এসেস অব্ বেলমেন্টস্ €১৭৮১) ও প্রীন্পপলস অব গভনমেল্ট 
(লণ্ডন ১৭৮২) নামক দুইখানি পুস্তক রচনা দ্বারা আইন ও প্রশাসন বিষয়ক রচনাতেও ত'হার 
দক্ষতা প্রমাণিত হয়। 

দীর্ঘকাল যাবং জোন্স ভারতে কোন একাঁট উপযুন্ত পদলাভের বাসনা অন্তরে পোষণ 
কারয়া আসতোছলেন। ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিপক্ষের সাহত সম্পন্ত থাকায় জোন্সের 
মনোবাসনা সহজে পূর্ণ হয় নাই। বহু অপেক্ষার পর ১৭৮৩ খষ্টাব্দের মার্চ মাসে উইলিয়ম 
জোন্সের কলিকাতার স.প্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপাঁত নিয়োগের সংবাদ ঘোষত হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। এই সংবাদ প্রকাঁশত হওয়ার পর ৮ই এপ্রল জোন্স 
উইগ্টেন্টারের ডীন ডাঃ জোনাথন শিপলের কন্যা আনা মেরিয়া শিপলের পাণিগ্রহণ করেন। 
দীর্ঘকাল যাবং জোন্স আনার প্রণয়াকাঙক্ষণ ছিলেন, সৃতরাং এই বিবাহে নব-দম্পর্তি যে সুখী 
হইয়াছিলেন ইহা বলাই বাহল্য। 

শুভ-বিবাহের কয়েকদিন পরেই ১৭৮৩ খষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জোন্স দম্পণ্ত 
কাঁলকাতায় পদার্পণ করেন। এই 'দিনাট ভারত 'বিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বংসরের 
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গডসেম্বর মাসে সার উইলিয়ম জোন্স প্রথম 'বিচারপাঁতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম কেসাঁট 
জুরীদের বুঝাইয়া দিবার জন্য জোন্স যে বন্কৃতা করেন যথাযথ উপস্থাপনা ও বাক-বৈদগ্ধ্যের 
জন্য কলিকাতা বচারালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে তাহা আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। 
হৃদয়বান বিচারক হসাবে তান প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। 

প্রাচ্যাবদ্যার চর্চা জোন্সের জীবনের পরম অভীম্ট ছিল। ভারতে আঁসয়া তাঁহার এই 
আকাঙ্ক্ষা শতগ ব্াদ্ধ পায়। চার্লস উইলাকন্সের দণ্টান্তে অনপ্রাণত হইয়া দীর্ঘ দুই বৎসর 
ধাঁরয়া দেশীয় পশ্ডিতদের নিকট তি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা-মানসে তীন তরুণ 
শিক্ষার্থদের ন্যায় পরিশ্রম করেন। দুই বংসর অধ্যয়নের পর তান পাঁণ্ডতদের সাঁহত কথোপ- 
কথনের উপযুস্ত সংস্কৃতজ্ঞান অর্জন করেন। সংস্কৃত শিক্ষার পূর্বে তান আরও ২৭টি ভাষা 
শক্ষা কারয়া।ছলেন। 

জোন্স ছিলেন প্রকৃতই বিদ্যেংসাহী, শুধ্মান্র নিজের সাধনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকবার মত 
স্বার্থপর তিনি ছিলেন না, ভারতে আঁসয়াই তিনি হূদয়ঙ্গম করেন যে প্রাচ্য-বদ্যা-চ্চা একক 
চেষ্টায় সম্ভব নহে, বহুজনের সাধনায় প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব-এবং 
এই কার্ধ সিদ্ধ করিবার উপযনস্ত কেন্দ্র কালকাতানগরাঁ। 

কালকাতায় আগমনের অন্ুপাদন পর ১৭৮৪ খষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী জোন্সের আমল্নণে 
কাঁলকাতাপ্রবাসী ব্রিশজন ইউরোপায় কৃতবিদ্য নাগারক সমবেত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন 
করেন। উদ্বোধনী ভাষণে জোন্স ঘোষণা করেন যে এশিয়ার ভৌগোলিক সামার মধ্যে প্রাকীতিক 
[বিষয় ও মনৃষ্যকৃত কীর্তরাজর চর্চাই হইবে এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। 

যে ন্রশজন ব্যান্ত এই সভায় উপাস্থত ছিলেন তাঁহাদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়, ইহাদের মধ্যে কলিকাতা সমপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপাঁতি 
সার রখাট- চেম্বাস, সার জন শোর, হেনরা ভ্যান্সটার্ট ও চার্লস উইলাকিন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। 
এশিয়াটক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার চাঁর বৎসর পূর্বে ১৭৭৮ খজ্টাব্দে ডাচ পাঁশ্ডিতগণ 
কর্তৃক প্রাতিষ্ঠিত আর একাটিমান্র প্রাচ্য-বিদ্যাচ্চ-কেন্দ্রু ছিল জাভা বা যবদ্বীপের বাটাভয়া 
নগরাস্থ। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাই/টর পর সোসাইটির আদর্শেই পরে ১৮২২ খক্টাব্দে 
প্যারী নগরীতে সোসাহীট এশিয়াটিক ও ১৮২৩ খজ্টাব্দে লণ্ডনে রয়াল এশিয়াঁটক সোসাহাট 
অব্ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড প্রাতষ্ঠিত হয়। এই দক্টান্ত অনুসরণ করিয়াই উত্তরকালে জার্মান 
ওরিগ্েশেল সোসাহ।ঢ (ডয়ে৮শে মরগানলানাডশে গেশেল শাফ, ১৮৪৫) ও আমোরকার 
ও'রয়েন্টেল সোসাইটি প্রাতিষ্ঠিত হয়। ( ইয়েল, নিউ হ্যাভেন ১৮৪২ )। পরে বোম্বাই, সিংহল, 
চীন ও মালয়ে রয়াল এশিয়াঁটক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের শাখা প্রাতহ্ঠিত 
হইয়াছে । কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এই সব প্রাতষ্ঠানগুলির প্রধান প্রেরণাদাতা ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাহতে পারে। এশিয়াটক সোসাটি প্রাতষ্ঞঠার পর ভারতের তদানীন্তন 
গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হে্টিংসকে উহার সভাপাঁতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান 
হয়। সোসাই-টর উদ্দেশ্যের প্রাত পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্তেও সময়াভাবের জন্য হোম্টংস এই পদ- 
গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় তাঁহারই অনুরোধে জোল্স ১৭৮৪ খষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার 
প্রাতা ঠত সোসাহটর প্রথম সভাপাঁত হন। জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত জোল্স এই আসন পাঁরত্যা 
করেন নাই। 

জোন্স প্রাতিবংনর ফেব্রুয়ারী মাসে সোসাইটির সাধারণ সভায় প্রাচ্যবিদ্যার কোন একটি 
বিষয়ে ভাষণদান করিতেন। ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৩ পযন্ত তিনি এইরুপ দশটি ভাষণ দান করেন। 
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১৭৮৬ খুম্টাব্দে জোন্সের বাংসাঁরক ভাষণের বিষয় ছিল 'হন্দ? জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি। 
এই ভাষণদান প্রসঙ্গে জোন্স এই মত প্রকাশ করেন যে ইউরোপের প্রাচীন ভাষাগ্যাীল ও প্রাচীন 
পারসিক ভাষা জেন্দ এবং সংস্কৃত ভাষা, সমসূত্র হইতে উদ্ভূত একই গোষ্ঠীর ভাষা। 
জোন্সের পূর্বে ইটালীদেশীয় পাশ্ডিত সাস্সোথি (১৫৮৫), ফরাসী পণ্ডিত কুদ্দরুূশ (১৭৬৮) 
প্রমূখ ইউরোপাঁয় পাঁণ্ডতেরা সংস্কৃতের সাঁহত গ্রীক, ল্যান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার সাদশ্য 
লক্ষ্য কারয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোন সানিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। 
জোন্সের এই ঘোষণার ফলেই ইউরোপে তুলনামূলক ব্যাকরণ শাস্ব্ের চ্টা আরম্ভ হয়। ১৮০৮ 
খম্টাব্দে জার্মান পাণ্ডিত ফ্রুডরখ শ্লেগেল (১৭৭২--১৮২৯) তাঁহার (ভারতায় ভাষা ও তাহার 
জ্ঞান ভাণ্ডার) নামক গ্রন্থে জোন্সের এই উীন্তর প্রাতধান করেন। জার্মান পণ্ডিত রোপ জোল্স 
ঘোষিত মতটিকে দ্র ভন্তির উপর প্রাতাষ্ঠিত করেন। এই প্রসঙ্গে অপর এক জার্মান পাঁণ্ডিত 
গ্রীস ও ডেনমার্কবাস পাঁণ্ডত রেসমাস রাস্কের নামও উল্লেখযোগ্য। 

উপরোস্ত ভাষণ ব্যতীত জোন্সের প্রদত্ত বাংসাঁর ভাষণগ্ীলর নিম্নালাখত তালিকা 
হইতে জোন্সের বহনীবস্তৃত অধ্যয়ন ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক অনুসান্ধংসার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে ০) 006 ০0701913129 ০1 4১512111 91010517847 010 000 0০5 ০1 1091), 06৫06 
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ি8.0181 1795 (0২5. 7২6, ০15. ]- 1৬). 
জোন্সের এই ভাষণগনল তাঁহারই সম্পাঁদত সোসাইটির মুখপন্র এশয়াটক রিসার্চেস পাত্রকায় 
সন্নিবিষ্ট হয়। (এশিয়াটিক রিসাচেস ভল্ম ১-৪) এই ভাষণগুদি জোন্সের সম্পূর্ণ গ্রন্থা- 
বলীতেও স্থান পাইয়াছে। 

১৭৮৯ খষ্টাব্দে জোন্স মহাকাব কাঁলদাস রচিত 'আঁভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকাঁটর 
ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত কোন নাটক কোন ইউরোপায় ভাষায় 
অনুদিত হয় নাই। কালিদাসের রচনাকে জোন্সই সর্বপ্রথম বাহািশ্বে গ্রচারত করেন। জোন্সের 
ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া ১৭৯১ খষ্টাব্দে গেঅর্গ ফরষ্টার জার্মান ভাষায় শকুন্তলার 
অন্দবাদ প্রকাশ করিলে উহা জার্মান মনীষী মহাকাঁব গ্যেটে ও হারের দ্বাম্ট আকর্ষণ করে। 
শকুন্তলার রচনানৈপদণ্যে বিমোহিত হইয়া মহাকাব গ্যেটে লাখয়াছেলেন যে বসন্তের পৃষ্প 
ও পাঁরণত ফল এবং স্বর্গ ও মর্তের দূর্লভ সমাবেশ যাঁদ কেহ দেখিতে চান তবে শকুন্তলাই 
তাঁহার উপজাব্য। 

১৭৯১ খম্টাব্দে জোন্স বিষুশর্মা রচিত হিতোপদেশের ইংরাজী অনবাদ প্রকাশ 
করেন। এই অন্বাদাঁট জোন্পগ্রল্থাবলীর ভ্রয়োদশভাগে প্রকাশিত হয় (১৮০৭)। পর বংসর 
জোন্স মহাকঁব কালিদাস রাঁচত খতুসংহার কাব্যাট সম্পাদন কারয়া প্রকাশ করেন। এই 
পুস্তকাঁটই সংস্কৃত ভাষার প্রথম ম্াদ্রুত প্স্তক। জয়দেব রচিত গণতগোবিন্দ কাব্যটিও জোন্স 
ইংরাজাীতে সর্বপ্রথম অনূদিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই অনুবাদটি তাঁহার সমগ্র গ্রশ্থাবলণর 
অন্তভূর্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (৪র্ঘ ভাগ )। 

হিন্দুস্মৃতি অনুযায়ী ভারত শাসনের সহবিধার্থ চালস উইলকিন্স মনুসংহতার 
অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, মান্র এক তৃতাঁয়াংশ অনুবাদের পর উইলাঁকন্স এই কর্ম ত্যাগ 
করায় জোন্স এই কার্ষের ভার লইয়া বিপুল পাঁরশ্রম সহকারে উহা সম্পন্ন করেন। জোন্সের 
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মৃত্যুর পর এই গ্রন্থট প্রকাশিত হয় (701৮6 11750100095 01 [71700 12 0: 005 0:$- 

181106$ 01 1161)0 2000101716 00 0195527/ ০1 0911002, 1794) ইসলামী উত্তরাধিকার 

সম্বন্ধেও জোন্স একট গ্রন্থ রচনা করেন (15101)911017)6021) 12% 0£ 50100055101) ০01 11০- 

[36770 6০ 119509055 ৪110 1৬101)91111110091) 19 01? 1111111021109- 1792), 

ভারতে আসিয়া ও প্রাচ্যাবদ্যা চর্চার সুযোগ পাইয়া জোন্স সাতিশয় আত্মপ্রসাদ লাভ 

করেন। অবসরকালে কলকাতার বাহিরে নানাস্থানে 'গয়া তান এই দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন 

কাঁরতে ভালবাসতেন। ভারতে আঁসয়া তান যে বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াঁছলেন তাহা 

তাহার ভূতপূর্ব ছান্র লর্ড আলণ্রোপের নিকট ি?খত একাঁট পন্র হইতে বুঝা যায়। 
১৭৮৭ খঙ্টাব্দে লর্ড আলগ্রোপকে লাখত আর একটি পত্রে তীন জ্ঞাপন করেন যে, 

যে কোন ইউরোপীয় অপেক্ষা এই দেশ সম্বন্ধে আঁধক জ্ঞান অজনই ত'হার লক্ষ্য। 
সংস্কৃত অধ্যয়নের গুরু পাঁরশ্রমে ১৭৮৭ খ্টাব্দে জোন্স অসুস্থ হইয়া পড়েন, এই 

সময় রোগশয্যায় ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রাত তান আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উদ্ভিদ-+'বদ্যায় 
গবেষণার জন্য তান প্রচুর তথ্যসংগ্রহ করেন। ১৭৯১ খুম্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডে 
ওয়ারেন হেম্টিংসকে একটি পন্র 'লাখয়া তান জানান যে, উদ্ভিদ-বিদ্যা-চর্চা এবং পাণ্ডতদের 
সাঁহত দেবভাষায় (সংস্কৃতে) কথোপকথনই তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা সুখগ্রদ। আধুনিক 
ভারতীয় উীদ্ভদ-বদ্যায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অন্যতম প্রবর্তক জোন্সের নাম চিরস্মরণায় 
করার শন/মত্ত উীদ্ভদ-ীবজ্ঞানী ডাঃ উহীলয়ম রক্সবার্গ ভারতীয় সাহিত্যে সূপপারাচিত অশোক- 
বৃক্ষের “জোনোঁসিয়া অশোক” নামকরণ করেন। এই বক্ষটি ডীদ্ভদ বিজ্ঞানে রক্সবার্গ প্রদত্ত 
নামেই পারিচিত হইয়াছে । উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ব্যতত ভারতের অতঁত ইতিহাসে, ভূবস্তান্ত, হিন্দু 
সঙ্গীত ও প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও জোন্সের প্রধল আকর্ষণ ছল। এই সব বিষয়ে তান অনেক- 
গুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও রচনা করিয়াছিলেন। এই সব 'বাভন্ন বিষয়ে গবেষণারও 'তানিই 
ছিলেন পাঁথকৃৎ। 

সপ্রীম কোর্টের করমক্ষেত্রে, এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালনায়, নিজের ব্যান্তগত 
িদ্যাচর্চার পারবেশে জোন্স ভারতে আসিয়া সাঁবশেষ হৃস্টবোধ করেন ইহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। জোন্স-পত্রী আনা ছিলেন পাঁতর একান্ত অনুগত সহধার্মণী, স্বামীর প্রাতাট কাজে 
তাঁহার আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ ছিল। ভারতে আ'সয়া তাঁহার শরীর ভাল থাঁকত না 
তথাপি তিন চিকিৎসকদের পরামর্শমত স্বামীকে ভারতে একাকী রাঁখয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
কারতে সম্মত হইতেন না। ভারতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোন আশা না থাকায় অগত্যা জোন্স-পত্রী 
১৭৯৩ খুণ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত ত্যাগ করেন। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আরও আঁধকতর- 
রূপে আয়ত্ত না করিয়া ভারত ত্যাগ কারবার স্পৃহা জোন্সের ছিল না--কিন্তু স্ীর বিচ্ছেদ 
দীর্ঘকাল সহ্য করা তাঁহার মত অনুরন্ত স্বামীর পক্ষে সম্ভব হইবে না চিন্তা কাঁরয়া তিনি 
পাঁরকম্পনা করেন যে, আরও এক বংসরকাল ভারতে বাস কাঁরয়া মন্স্মৃতির অনুবাদ প্রকাশান্তে 
৯৫ খৃম্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারত ত্যাগ ক'রয়া যাইবেন। স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার জন্য 
তাঁহাকে ভারত ত্যাগের 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল নতুবা আদৌ তাঁহার ভারত ত্যাগের 
ইচ্ছা ছিল না। বিধাতার অমোঘ বিধানে সশরীরে ভারত ত্যাগ করা জোন্সের পক্ষে সম্ভব হয় 
নাই। স্বীর সাহত ও তিনি ঈপ্সিত মিলন লাভ করেন নাই। 

করিয়া যে অবসরটকু পাইতেন তাহা এসিয়াটিক সোসাইটির কাজে ও নিজের পড়াশুনায় ব্যয় 



৪০০ সমকালশন [ আশ্বন 

কাঁরতেন। আহার বিহারে তান যথেষ্ট সংযমী ছিলেন, তথাপি সাধ্যাতরিন্ত গুরু পাঁরশ্রমে তাঁহার 
স্বাস্থযভঙ্গ হয়। ১৭৯৪ খষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রল জোন্স অসুস্থবোধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করেন। 
সপ্তাহকালের মধ্যে ২৭শে এীপ্রল কলিকাতায় £তনি পরলোকগমন করেন। জোন্সের পরলোকগমন 
সংবাদে কলিকাতার দেশীয় বিদেশয় সকলপ্রকার নাগাঁরক-ই শোকামগ্ন হয়। বহ দেশীয় পণ্ডি- 
তের সহিত জোন্সৈর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাঁপত হইয়াছিল, জোন্সের মৃত্যুতে তাহাব্রা আত্মীয়- 
বিয়োগ বেদনা অনুভব করেন। উপযুন্ত মর্যাদা সহকারে জোন্সের নশ্বর দেহ পার্ক স্ট্রীটের 
সমাধিক্ষেত্রে সমাহত করা হয় (সাউথ পার্ক স্ট্রীট বোরয়াল গ্রাউণ্ড)। জোল্সের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার 
সমাঁধক্ষেত্রের স্মৃতিস্তম্ভের মর্মর ফলকে তাঁহারই রচিত এই কয়াট পংন্তি খোঁদিত করা হয়। 
ব্যান্তগত জীবনে ন্যায়পরায়ণ, উদার হৃদয়, পরদঃখকারত মহানুভব জোন্সের প্রকৃত পাঁরচয়ই ইহার 
মধ্যে 'লাপবদ্ধ হইয়া আছেঃ 
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জোন্সের মৃত্যুর পর ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানী লন্ডনের সেন্টপলস্ ক্যাথিদ্রেলে জোন্সের 

উদ্দেশ্যে একাট স্মারকস্তম্ভ উৎসর্গ করেন। জোন্সের একাঁট মর্মরমূর্তিও কোম্পানীর ব্যয়ে 

'নার্মত হইয়া কালকাতায় স্থাপনের জন্য প্রোরত হয়। জোন্স-পত্ৰী স্বর্গায় স্বামীর স্মাতি- 
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রক্ষার্থে অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সাট কলেজের ভোজনাগারের পাশ্বে তাঁহার একট মর্মরমূর্তি 
প্রাতম্ঠিত করেন। ১৭৯৯ খম্টাব্দ তিনি জোন্সের সমগ্র প্রকাঁশত ও অপ্রকাশিত রচনা একন্রিত 
কাঁরয়া ছয়খণ্ডে উহা সম্পাদনা কাঁয়া প্রকাশ করেন। পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
লাখয়াছেন যে, জোন্সের পক্ষে তন্দীয় সহ্ধার্মণী কর্তক মাদ্রত ও প্রকাশিত তাঁহার সমগ্র 
গ্ল্থাবলশই “সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও আঁবন*্বর কীর্তিষ্তম্ভ" (দ্রঃ পৃঃ ১১৫, জীবন- 
চরিত, বিদ্যাসাগর গ্রল্থাবল, শিক্ষা ও 'বাবধ খণ্ড, কাঁলকাতা, ১৩৪৬)। ভ্বরতের গভর্নর 
জেনারেল সার জন শোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) জোন্সের একজন গুণমুগ্ধ সূহ্ং ছিলেন। 
ইনি সার উইিয়ম জোল্সের মহাপ্রয়াণকালে তাঁহার শয্যাপার্রে উপাস্থত ছিলেন। জোন্সের 
জীবনী ও রচনাবলী সম্বন্ধে তিনি দুইখণ্ডে একটি মূল্যবান পৃস্তক রচনা করেন (৫0011, 
০1 (116 1165, ৮1101705210. 001165]2010061006 01 517 11112) 001165-1,010 ]61া)- 

10108011), 1:011001, 1804) জোন্সের সমগ্র রচনাক্লীর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৭ খ'জ্টাব্দে তেরটি 
থণ্ডে পৃনম্দ্রুত হয়। লর্ড টেইনমাউথের পুস্তক এই গ্রন্থাবলীর প্রথম ও "দ্বিতীয় ভাগর্পে 
সান্নাবম্ট হয়। এখানে প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে সার জন শোর সার উইলিয়ম জোন্সের 
মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপাঁতরপে তাঁহার শূন্য আসন পূর্ণ কারয়াছলেন। 

জোন্স ত'হার জাবদ্দশাতেই এশিয়াটিক জোন্স নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, এশিয়ার 
জ্বানভাণ্ডারের দ্বার প্রতনচ্য জগতের নিকট উন্মুস্ত কাঁরিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। 
[নীজকৃত অজন্র অনুবাদের মাধ্যমে 'তাঁন পাশ্চাত্য জগতকে প্রাচ্য-ভাষার অমূল্য সম্পদগনলর 
সাঁহত পাঁরাচত করাইয়াছলেন। জোন্স ব্যান্তগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ব্যান্ত গছলেন ?কণ্তু 
তাঁহার মধ্যে সাধারণ খুষ্টানসুলভ ধর্মন্ধতা ছিল না। 'তাঁনই প্রথম ইউরোপীয় 'যাঁন "হন্দঃ 
ও ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য উপলাব্ধ কারতে পারিয়াছিলেন এবং ইউরোপে তাহা প্রচারের চেষ্টা 
কারয়াছিলেন। জোন্সের রচনার মধ্যমে প্রাচ্য ভাবধার৷ অষ্টাদশ শতকে ইংরাজী সাহিত্যের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহার পৃন্টি সাধ করে। এই শতকের সাদে, টমাস মূর। 
শেল", টেনিসন প্রভৃতির রচনায় উইলিয়ম জোন্সের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে 
বাস কালে জোন্স দর্গা, ভবানী, সূর্য, গঙ্গা, ইন্দ্র মহাদেব লক্ষী, সরস্বতাঁ নারায়ণ প্রভৃতি 
দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কঞ্পনা অনুযায়ী ইংরাজন ভাষায় কতকগ্যীল স্তোর্র রচনা করেন। 
ইহার মধ্যে কয়েকাট ১৭৮৫ খস্টাব্দে এীশয়াটক (মসেলেনী পাত্রকায় প্রকাঁশত হয়। পরে সব 
কয়াট জোন্সের সম্পূর্ণ গ্রন্থ-সংগ্রহেও [ত্রয়োদশ খণ্ড) পৃথক প-স্তকাকারে প্রকাঁশত হয়োছল। 
জোন্সের শকু'তলার সাবলীল অনুবাদ ও স্তোন্র সংগ্রহ অন্টাদশ শতকের ইংরাজ কাব কুলের 
প্রয় পাঠ্য ছিল। শেলণর প্রথম জীবনের রচনায় যে নাস্তিকতা ও' বস্তুতান্ত্িকতা লক্ষ্য করা যায়-_ 
উত্তরকালে প্রকাতি-পূজা ও অধ্াত্চেতনা তাহার স্থান অধিকার করে। উইলিয়ম 
জোন্সের রচনার প্রভাবই শেলীর এই মানসিক বিবর্তনের কারণ বলিয়া অনুমিত হয় (দ্রঃ 

পৃঃ ৬৯৪ সার উইলিয়াম জোল্ন এ্যাপ্ড ইংলিশ লিটারেচার পিজ্টো, ভি. ডি সোলা)। অধ্যাপক 

সপপ্রাসদ্ধ কাবিতা গহম.স টু ইনটেলেকচয়ালস্ বিউটি" রচনা করেন (দ্রঃ হারমো'নয়াস জোনস-_ 
আর. এম. উইউইটু)। কাঁটস-এর 'হাইপোররয়ন' কবিতার প্রথমাংশের সাঁহত জোন্সের শহমস- 
গলির প্রভাবও লক্ষণীয় (দ্রঃ পৃঃ ১০০, আযংলো ইশ্ডিয়ান ভার্স- এইচ" সার্প)। 
জোন্স ও কাঁলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি 

বহুভাষাবৎ পণ্ডিত, সুলেখক ও সুকাঁব হিসাবে সার উহীলয়ম জোন্স অবশ্যই স্মরণীয় 



৪০২ সমকালণন [ আশ্বিন 

পুরুষ কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাতষ্ঠাতারূপে তিন যে অক্ষয় কার্ত রাঁখয়া গিয়াছেন 
তাহা তাঁহার অপর সকল কীর্তিকে বহুদূর আতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বর্তমানে জোন্স প্রাতিষ্ঠিত 
সোসাইটির বয়স ১৭৯ বংসর ৷ সোসাইটির প্রায় দুই-শতাব্দব্যাপ ইতহাসের আলোচনা সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠাতা জোন্সের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রাসঞ্গিক হইবে না। 

এঁশিয়াটক সোসাইটি ইহার সূচনাকাল হইতে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ভাষাতত্, হীতহাস, 
প্রত্বতত্ব, লিপিতত্, মদদ্রাতত্, শিতপকলা, ধর্ম দর্শন ও লোকসাহিত্যের গবেষণার সূত্রপাত 
করিয়াছে । এশয়াটিক সোসাইটির প্রেরণাতেই ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রসার হইয়াছে। গত 
দেড়শত বংসরে ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাবিজ্জানশাস্ত্ের উদ্ভব হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার 
উৎসস্থল কলিকাতার এসিয়াটক সোসাইটি। এশিয়াটিক সোসাটির কর্মী জেমস 'প্রিন্সেপ 
১৮৩৭ খঙ্টাব্দে ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করেন। সোসাইটির অন্যান্য গবেষকগণ কর্তৃক 'লপি- 
মালার পাঠোদ্ধার ও প্রাচটন মুদ্রাগৃলির কাল নির্ণয় দ্বারা ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধারে 
সহায়তা করা হইয়াছে । ভারতীয় প্রত্বতত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় অগ্রণী এঁশিয়াটক সোসাইটির 
দম্টান্তে ভারত সরকার ১৮৬২ খন্টাব্দে ভারতাঁয় পুরাতত্ব বিভাগ প্রাতষ্ঠা করিতে উদ্বুদ্ধ 
হন। ভারতের মদদ্রাতত্ব-সামতি ও সম্মেলন এ*শয়াঁটক সোসাইটির সদস্যগণ কর্ডকই প্রাতিষ্ঠিত 
হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগতায় ভারত সরকারের ভাষা সমীক্ষা 
বিভাগ সৃষ্টি ও পাঁরপুষ্ট হয়। প্রাচীন পাথর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়েও এশিয়াটিক 
সোসাইটির দান অসামান্য। দেশে ও দেশে এই বিষয়ে সোসাইটির কর্মপ্রণালীই আদর্শ হইয়া 
আছে।|। শতবর্ষ পূর্বে সোসাইটি শববালও1থকা ইশ্ডিয়া' নামে অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ 
আরম্ভ করে, এই গ্রন্থমালায় এযাবং বহুসংখ্যক পুস্তক আতি সুসম্পাদত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে । সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জোন্সের পরে সোসাইটির উল্লেখযোগ্য কার্মদের মধ্যে 
উইলাঁকন্স, কোলব্রুক, উইলসন, +প্রন্সেপ, কার্নংহাম।; জারেট; ব্লকম্যান; বিভাঁরজ; হজসন 
ক্ষোমা দ্য করোসী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী প্রভৃতি ভারত- 
বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকপাল বিয়া পাঁরগাঁণত হইয়াছেন। 

সোসাইটি প্রাতিজ্ঞাকালে জোন্স সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা কারতে গিয়া বালয়াছিলেন 
যে, এশিয়ার ভৌগোলিক পাঁরধির মধ্যে মনূষ্য-কৃত সকল বিষয় ও প্রকৃতি-সৃম্ট সমুদয় বস্তু 
সোসাইটির আলোচনায় হইবে। প্রতিষ্ঠাতার পাঁরকজ্পনা অনূযায়শ সোসাইটি প্রথম হইতেই 
দবজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। সোসাইটি প্রকাঁশত ট্র্যান্জাকাশ্যান্ ও জার্নাল ভারতবর্ষে 
প্রথম বিজ্ঞানালোচনার প্রবর্তন করিয়াছিল। এই দুইটির মাধ্যমেই ভারতে গাঁণত, আবহতত্ত, 
সমদ্রুতরঙ্গ পর্যবেক্ষণ, ঝাঁটকাগাততত্ব, বিদাংতত্ব, ভূঁ-বিজ্ঞান, পশতত্ব; উদ্ভিদ-বিজ্ঞান : 
ভূগোল, জাঁততত্ব, রসায়ন-শাস্তর প্রভীতর চর্চা অঙ্কুরিত ও 'বকাশত হয়। ভারতে ভূঙত্ব- 
বিদ্যার জন্মদাতা ভয়সে ও ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষার প্রবর্তক ওল্ডহামর, ল্যাম্বটন, নিউবোচ্ড 

প্রভৃতি খ্যাতিমান ভূতত্ববিদদের প্রার্থামক কর্মকেন্দ্র ছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি । আলিপুর 
পশহশালার প্রথম অধ্যক্ষ সোয়েজ্ডার, ভারতাঁয় উীদ্ভন-বিদ্যার জন্মদাতা রক্কাবার্গ, নৃতত্ব- 
বদ ডলটন প্রভাতি সোসাইটির সক্রিয় কমর ছিলেন এবং ইহাদের গবেষণাগুলি সোসাইটির 
প্বিকাগুলিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ভারতে বিজ্ঞানের সকল শাখাগুলিরই আলোচনার 
সূত্রপাত সোসাইটির মাধ্যমেই আরম্ভ হইয়াছিল ইহা বলিলে অত্যুন্ত করা হয় না। আধুনিক- 
কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা-প্রবন্ধ দুইাটিই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই পাঁণিত ও সোসাহীটর পন্রিকাতেই মদীদ্রুত 



১৩৬৯] সার উইলিয়ম জোল্দ ৪০৩ 

হইয়াছিল। 
ভারত সরকারের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভাগগনলর প্রায় সব কয়টিই সোসাহীাটর প্রেরণায় 

ও সহায়তায় সৃম্টি হইয়াছে ও পাদান্টলাভ কাঁরয়াছে, দন্টান্তস্বর্প ভারতীয় 'ব্রকোণ-মাত- 
সমীক্ষা (১৮১৮), ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষা ৫১৮৫১), ভারতাঁয় আবহ 'ীবভাগ (১৮৭৫), 
ভারতীয় পশ-বিজ্জান সমীক্ষা (১৯১১), ভারতীয় উদ্ভদ্-বিদ্যা সমীক্ষা (১৯১২) ও অধদনা 
সৃষ্ট নৃতত্ব বিভাগের নাম করা যাইতে পারে। িবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনস্, আলিপুর 
'পশ:শালা. প্রতিষ্ঠায় এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা আত উল্লেখযোগ্য । আধূনিককালে 
১৯১৩ খন্টাব্দে এশিয়াটক সোসাইটির চেম্টাতেই ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস জন্মলাভ 
করে। ভারতীয় বৈজ্ঞানকদের এই প্রমূখ সংস্থা আবার অনেকগুলি শাখা প্র“তষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠাতা। 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে সাম্প্রতিক কাল পযন্ত একটি চিকিংসা-বিজ্ঞান শাখাও কার্যকর ছিল। 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্র'তষ্ঠায় সোসাইটির কোন প্রয়াস ছিল কিনা ইহা বর্তমানে নিশ্চিত- 
রূপে বলা যায় না, তবে সোসাইটির পুরাতন কাগজপন্রে দেখা যায় সোসাইটির কয়েকজন সদস্য 
গত শতাব্দীর পণ্টম ও ষম্ঠদশকে মেডিকেল কলেজে বিশিন্ট দায়িত্বভার বহন কারিতেন। কাঁলকাতায় 
একটি '্রপিকাল স্কুল অফ মে“ডাঁসন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এশিয়াটিক সোসাইটির একজন ভূতপ্প্ 
সভাপতি ডষ্টুর আনাডেল্ কর্তৃকই উথ্থাঁপত হইয়াছিল। 

ট্রীপক্যাল স্কুল অফ মৌডাঁসন প্রতিষ্ঠার পর সোসাইটির 'চিকিংসা-বিদ্যাসংক্রান্ত 

সকল পান্রকাদ এই স্কুলের লাইরেরীকে দান করা হয়। ১৮৫৭ খঙ্টান্দের জানুয়ারী 
মাসে কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় যে ২৯ জন ফেলো লইয়া প্রাতিষ্ঠিত হয় তাহার মধো 
২০ জন ছিলেন সোসাইটির আঁ উৎসাহী সদসায। বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যাল্সলারের 
আসন অলঙ্কৃত যিনি করেন তিনও ছিলেন এই সোসাইটির তপানীন্তন সভাপাভি সার জেমস 
কোলাভিল। বর্তমানেও সোসাইটির জার্নালে বাঁশম্ট বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাঁদ প্রকাশ করা হয়। 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সোসাইটি হইতে ১১৯টি পদক প:্রস্কার বিতারত হয়। 
ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার জন্য আরও দুইটি পদকের বাবস্থা আছে। সোসাইাট কর্তৃক 
পুরস্কৃতদের মধো সকলেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ কাঁরয়াছেন। সোসাইটিতে গবেষণা 
কার্ষের জন্য নিম্নীলাখত চাঁরাট রিসার্চ ফেলোশিপের ব্যবস্থা আছে--সার উইলিয়াম 
জোল্স ফেলোশিপ (সংস্কৃত গবেষণা), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফেলোশিপ (বৌদ্ধশাস্ত্র গবেষণা) 
জেমস- প্রন্সেস স্কলারাশপ (লাপতত্ত ও মদ্রাতত্ব বিষয়ক গবেষণা), আর, জি, কোঁস ফেলোশিপ 
(ইসলামিয় গবেষণা)। 

১৭৯৬ খন্টাব্দে সোসাইটি একি 'মউঁজিয়ম প্রাতিষ্ঠার সঙ্কল্পপ গ্রহণ করে। ১৮১৪ 
খষ্টাব্দের পূর্বে এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। সোসাইটির মিউজয়মে নিম্নালাখিত বস্তুগ্াল 
সংগৃহীত হইবে 'স্থরীকৃত হয়--প্রস্তর, তাম্র অথবা প্রাচীন স্মৃতিস্তচ্ভের উপর উৎকীর্ণ [লাপ 
(হিন্দ অথবা মুসলমান শাসনকালীন), হিন্দু দেব-দেবীর মার্ত, প্রাচীন মদ্রা, প্রাচীন পুথি, 

দ্রব্যাদি, ভারতেই যাহা পাওয়া যায় এমন শ্ক অথবা সংরাক্ষত মৃতদেহ, এই জীবজন্তুর সম্পূর্ণ 
কঙ্কাল অথবা আস্থি, পাখীর সংরাক্ষত অথবা শুন্ক মৃতদেহ, শুজ্ক ফল ও লতাগল্ম, খাঁনজদুব্য, 
পারন্কৃুত ও অপাঁরজ্কৃত (ওরস), উদ্ভজ পদার্থ হইতে প্রস্তুত দ্রব্য খেই, "চড়া, মাঁড়, গুড় 
প্রভৃতি), ধাতব দুব্য ইত্যাদি। ১৮৪৯ খষ্টাব্দের মধ্যেই সোসাইটর িউজিয়ম বিশেষ সমৃদ্ধিশালী 
হইয়া উঠিলে এই বৎসর িউাঁজয়মে সংগৃহীত দ্ব্যাদির একটি তালকা-পুস্তক প্রকাশত হয়। 
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১৮৩৭ খন্টাব্দ হইতে সোসাইটি গভর্নমেন্টকে সর্বসাধারণের জন্য একাঁট 'মিউাঁজয়ম স্থাপন 
কাঁরতে অবাঁহত কাঁরতে থাকে । সোসাইটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্টকে জানায় যে গভর্নমেন্ট 
মিউাজয়ম স্থাপন করিলে সোসাইটির নিজদ্ব, সংগ্রহ গভর্নমেন্ট মিউাঁজয়মে দান করা হইবে। 
সোসাইটির নিকট হইতে অবিরত অনুরোধ পাইয়া ভারত সরকার অবশেষে ১৮৬৬ খস্টাব্দে 
একাঁট এগ্টের দ্বারা কাঁলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান 'মউীজয়াম' স্থাপন করেন। সোসাইটির পুরাতত্, 
নৃতত্ব, ভূতত্ব ও পশ্দ-বিদ্যা সংক্রান্ত সকল সংগ্রহগুলি লইয়া এইভাবে ভারতাঁয় যাদ্ঘর বা 
ইন্ডিয়ান মিউজয়মের প্রাতষ্ঠা হয়। পরে সোসাইটির মুদ্রাসংগ্রহও ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে দান 
করা হয়। সোসাইটির প্রেরণা ও অকুণ্ঠ দানেই 'ইশ্ডিয়ান মিউধিয়ম' বর্তমানে বিশ্বের একাঁট 
উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালায় পাঁরণত হইতে পারয়াছে। 

সোসাইটির কার্যাববরণী (সভায় পঠিত প্রবন্ধাদ সহ) এঁশয়াটিক 'রিসার্চেস পান্রিকায় 
১৭৮৮ খজ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৭৮৮-১৮৩৯ পর্যন্ত এই পান্নকার ২০1ট খণ্ড 
প্রকাশিত হয়, এই খণ্ডগ্যালর বিষয়বস্তুর নির্ঘন্ট হিসাবে আরও একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। সোসাই- 
টির প্রয়োজনের অনুপাতে এঁসয়াটক 'রিসার্চের আয়তন পাঁরমিত না হওয়ায় কিছুকাল অবাশিম্ট 
তথ্যাদ হোরেস হেমান উইলসন প্রবর্তিত কোয়াটাল ওঁয়েশ্টাল জার্ণাল (১৮২১--১৮২৭) 
ও এবং “দ্রান্সজাকসানস অফ দি মোঁডকেল জ্যান্ড 'ফাঁজক্যাল" সোসাইটি পান্রকায় প্রকাঁশত 
হইত। ১৮২৭ খষ্টাব্দে এীসয়াটক 'রিসার্চেসের পাঁরপৃরক এই দুইটি পত্রের প্রকাশ বন্ধ হইয়া 
গেলে ১৮২৯ খষ্টাব্দে এইগ্দীল জে. ডি, হারবার্টের “প্লানংস ইন দয়েন্স" পান্রকায় প্রকাশিত 
হয়। ১৮৩০ খঙ্টাব্দে জেমস "প্রন্সেপ এই পান্রকার ভার গ্রহণ কাঁরলে সোসাইটির অনূমাতিক্রমে 
এই পাত্রকাটর নাম পাঁরবর্তন করা হয়। ১৮৩২ খ্ল্টাব্দে এই পাঁত্রকাটি জাণণল অব দি 
এশিয়ান্টক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামে প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। ১০ বংসরকাল এই পাত্রকাটি 
জেমস প্রিন্সেপের 'নিজ দায়িত্ব ও বায়ে প্রকাশত হইত। ১৮৪২ খন্টাব্দে সোসাইটির নিজস্ব পর্ন 
এশিয়াটক রিসার্চেস পন্রিকা বিলুপ্ত হইলে সোসাইটি স্বয়ং প্রিন্সেপ প্রবর্তিত জার্ণল অব দি 
এঁশয়াটিক্ সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর পাঁরচালন ভার গ্রহণ করে। এই জার্ণালের প্রথম [সারিজে 
(১৮৩২--১৯০৪) প্রত্যেকের দুইটি ভাগসহ মোট ৭৫ মূল খণ্ড আরও আঁতীরস্ত কয়েকটি খণ্ড- 
সহ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত সোসাইটির কাীববরণশ ৪০টি খন্ডে প্রকাশিত 
হয়। ১১০৫ হইতে ১৯৩৪ পযন্ত সোসাইটির জার্ণাল (দ্বিতীয় সিরিজ) কাযাঁববরণীসহ 
৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। জার্ণালের তৃতীয় ি'রজে (১৯৩৫--১৯৫৮ পর্যন্ত) ২৪টি খণ্ড 
প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বার্ধক বিবরণী এই খণ্ডগুির অন্তভূন্ত। ১১৫৯ হইতে 
জার্ণালের চতুর্থ সারজ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৩ খূঙ্টাব্দের উনাবংশ খণ্ড হইতে এই জাণালাট 
“জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি” নামে প্রকাণ্শত হইয়া আসতেছে। এতদ্বাতীত সোসাইটি 
হইতে ১২ খণ্ড 'মোমোয়ারস." ও এক একাট 'নার্দ্ট বিষয়ে রচিত ১০ খণ্ড পুস্তক (মনোগ্রাফস-) 
প্রকাশিত হইয়াছে।. - 

শতবর্ষ পূর্বে সোসাহীট "বক লিওথকা ইীশ্ডিকা' গ্রন্থমালার পাঁরকজ্পনা করে। এই গ্রন্থ- 
মালায় এ যাবৎ প্রায় ৬৮০ খান প্রাচীন মূল্যবান পুস্তক আত দক্ষতার সাঁহত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক 
সম্পাদিত বা অন্যাদত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত, ফারসী, আরবা, িব্বতীয়, বাঙ্গালা, 
মোথলা, রাজস্থানী, কাশ্মী রা প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার এতগুল পুস্তকের সংষ্ঠু সম্পাদন, অনুবাদ ও 
প্রকাশ এশিয়াটিক সোসাইটির অতন্দ্র কর্মকুশলতার পাঁরচায়ক। তিব্বতীয় ভাষা ও তিব্বত বিদ্যা 
চ্চায় বিশ্বে এশিয়াটিক সোসাইটি পথপ্রদর্শক।  [বিবলিওখিকা ইণ্ডিকা 'সারজের এতগুলি 
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প্স্তক প্রকাশ ব্যতীত সোসাইটির সাহায্যে আরও প্রায় চল্লিশটি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রাচীন পথ সম্বন্ধে সোসাইটি অনেকগ্াল প্রাতবেদন (রিপোর্ট) প্রকাশ করে। 
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভাতি প্রাচ্য বিদ্যা ধূরন্ধরদের দ্বারা রচিত এই 'বিপোর্ট- 
গুলির সহায়তায় বহন; মূল্যবান পদস্তক চিরবিস্মীতর অতলগর্ভ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব 

হইয়াছে। 
বত'মানে সোসাইটির পাঠাগার পাঁচ ভাবে বিভন্ত (১) সাধারণ বিভাগ (২) সংস্কৃত বিভাগ, (৩) 

ইসলামী বিভাগ,(৪) ভোটমগ্গল বিভাগ, (৫) লেখমালা ও মুদ্রা বভাগ। সাধারণ বিভাগে এক লক্ষ 
[বিংশ সহম্্রইউরোপাঁয় ভাষায় মযাদ্রুত পুস্তক আছে। ।পুস্তকগ্ণীলর আঁধিকাংশ ভারততত্। এশয় 
লোকসাহত্য, ভাষাতত্ ও বৈজ্ঞাঁনক বিষয় সম্বন্ধীয় । এই পুস্তকগুলির মধ্যে পণ্চদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে মৃদ্রীত পুদ্তকও আছে। এই সংগ্রহের বহ; পুস্তক অন্যত্র দুললভ। বিশ্বের 'বাঁভন্ন স্থান 

হইতে 'বাভন্ন ভাষায় প্রকাশিত গবেষণামূলক সামায়ক পন্র সংগ্রহও এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য। 
সোসাইটির সংস্কৃত 'বভাগে মুদ্রত ও অম্াদ্রত উভয় প্রকার প্স্তকই আছে। এই বিভাগে 
সংগৃহীত পাথর সংখ্যা প্রায় ২৮,০০০) এইগ্যাীলর মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন পদাথাটর লাপকাল 
সপ্তম শতাব্দী । ভারতের প্রায় প্রাতাটি ভাষায় এবং প্রচালত প্রায় প্রাতটি 'লাপতে (স্কিপটস) 
[লাখত এই পঠাঁথগুলি হইতে ভারত-বিদ্যার বহু বিস্তৃত শাখাগুলির অতাঁত সমৃদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই প্াথগ্লির মধ্যে কতকগুলি চান্তত পদাথও আছে। ইহাদের কোন কোনটি 
দশম শতাব্দীতে 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছে। এই পযথগুলিতে হস্তানীর্মত কাগজ ব্যতীত তালপন্র, 
ভুর্জপন্র, ওসোলা প্রভীতি ব্যবহৃত হইয়াছে । ইসলামী বিভাগে মাাদ্রত পুস্তক ব্যতীত আরবা, 
ফারসী, তুকাঁ+ পুস্তক প্রভাতি ভাষায় লিখিত ছয় সহস্র পথ আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি 
পঠথ চি"্ত। ইসলামী সংগ্রহের কিছু কিছু পদ্গাথ একদা মোগল সম্রাটদের রাজকীয় পাঠাগারে 

রাক্ষত ছিল। ভোট-মোগ্গল বিভাগে (সিনো-টবেটিয়ান সেকশন.) চঈনা ও তিব্বতীয় ভাষার 
পথ ব্যতীত চৈনিক ভাষায় কাণ্ডে খোদাই পথ আছে। চাঁনা ভাষায় লিখিত পাথগাঁল 
ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্তের অনুবাদ। এতদ্ব্যতশত বর্মা, যবদ্বীপ ও শ্যাম, 1ীসংহল দেশ হইতে 
সংগৃহীত এ সব দেশীয় ভাষায় লিখিত গঠাথও আছে। লেখমালা ও মুদ্রা বভাগেখুজ্টপূর্ব 
তৃতীয় শতক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'লাঁখত প্রায় অর্ধশত তাম্রশাসন আছে। ১৯০৬ 
পর্যন্ত সোসাইটির সংগৃহনত প্রাচীন মদ্রাগ্লি ইণ্ডিয়ান মউজিয়মে দান করা হয়। ১৯০৬ 
খ.ঙ্টাব্দের পর সংগৃহীত মাদ্রাগ্ীলই বর্তমানে সোসাইটির পাঠাগারে রক্ষিত আছে। সোসাইটির 
লাইব্রেরীতে সংরাক্ষিত প2থর তালিকা অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী খণ্ডগুলি 
প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য সোসাইটির গ্রন্থশালা বিদ্যোংসাহদের 
নিকট অবারত। 

সোসাইটি প্রাতষ্ঠার পর বিংশ বর্ধকাল ধাঁরয়া সমপ্রীম কোর্টের “গ্রান্ড জুরী” কক্ষে 
সোসাইটির সভা অন্ৃষ্ঠিত হইত। ১৭১৪ খঙ্টাব্দে সোসাইটির সভাপতি সার উইলিয়ম জোন্সের 
মৃত্যুর পর এই "গ্রাপ্ড জঃরী রুম” ব্যবহার লইয়া অস্মাবধা দেখা "দলে সোসাইটি কর্তৃপক্ষ 
গভর্নমেন্টকে সোসাইটিকে একখন্ড জাম দিবার জন্য অনুরোধ জানান। ইহা আরও স্থির করা 
হয় যে সদস্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সময় প্রার্থগণকে দুইটি স্দবর্ণ মনদ্রা (মোহর ) প্রবেশ দর্শনী দিতে 
হইবে। সদস্যদের দেয় ব্িমাসিক এক মোহর চাঁদা ও প্রবেশকালীন চাঁদা হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ 
সোসাইটির গৃহনির্মাণ কাজে ব্যায়ত হইবে স্থির করা হয়। ১৮০৫ থজ্টাব্দে গভর্নমেন্ট 
কলিকাতার পাকন্ট্রীটে একখণন্ড জাম সোসাইটিকে দান করেন। সরকারা পূর্ত-বভাগের ক্যাপটেন 
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লক কর্তৃক প্রস্তুত পরিকজ্পনা অনুযায়ী সোসাইটির নিজস্ব ভবন ১৮০৮ খম্টাব্দে নার্মত হয়। 

গত দেড় শতাব্দীর আঁধককাল ধাঁরয়া এই ভবনাঁট সোসাইটির কর্মকেন্দ্র। ১নং পাকস্ট্রীটের 
এঁশিয়াটক সোসাইটি ভবন কালকাতার প্রাচীন সৌধগুলির অন্যতম। ১৮৪৯ থ্টাব্দে সংলগ্ন 
[কিছ ভূমিখণ্ড লাভের পর সোসাইটি ভবন কিছ, সম্প্রসারিত হয়। সোসাইটির কর্মধারার বিস্তীতি 
হেতু বর্তমানে এই বিশাল ভবনাঁটতেও স্থানাভাব অনভূত হওয়ায় ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ 

অর্থানকুল্যে এই ভবনটি পশ্চিম দিকে চৌরঙ্গী সরণি অভিমুখে সম্প্রসারিত করা 
তেছে। সোসাইটি ভবনের মধ্ো প্রাসদ্ধ ইউরোপায় শিল্পীদের দ্বারা আঁঙ্কত অনেকগ্যাল 

চত্র রক্ষিত হইয়াছে । রুবেন্স, গিদো, ডমিনাঁসনো, রেনল্ডস, ক্যানালেটি; কেটেল: হোম : চিলোর, 
পো, ড্যানিয়েল, সে রোয়েরিক্ প্রভাতি বিশ্বাবশ্রুত শাল্পগণ আঁঙ্কত চিন্রাবলশীর সমাবেশে 
সোসাইটি ভবন চিন্রামোঁদগণের অবশ্যদর্শনীয়। প্রাসদ্ধ ভাস্করদের দ্বারা "নার্মত কয়েকটি মর্মর 
মূর্তিও সোসাইটির অভ্যন্তর ভাগের সৌ্ঠব বাঁদ্ধ কারয়াছে। যাঁহাদের মূর্ত এখানে রক্ষিত 
আছে ত'হাদের সকলের সেবায় সোসাইটি ও বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে । সোসাইটি ভবনে 
প্রবেশ করিলে মনে হয় যে পরলোকগত জ্ঞানসাধকদের প্রাতমৃর্তিগুলি শরীরারুপে' উত্তরসাধকদের 
সাধনা সাগ্রহে লক্ষ্য কারতেছে। 

উইিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রাতিষ্তার সময় সোসাইটির নাম ছিল-এশিয়াটক সোসাইটি. 
১৮২৫ খম্টাব্দে এশিয়াটক শব্দ হইতে & বর্ণাট বাদ দেওয়া হয়। ১৮৩২ খষ্টাব্দে জেমস 
প্রন্সেপ সোসাইটির অনুমতিক্রমে গ্লিনিংস্ অব সায়েন্স পান্রকাট' “জার্ণাল অব এশিয়াটিক সোসা- 
ইটি” নামে প্রকাশ আরম্ভ করেন। লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত নামসাযুজ্যে 
পাঠকেরা বিভ্রান্ত হইতে পারেন ভাবিয়া 'প্রন্সেপ ইহা “জার্ণাল অব এশিয়াটিক: সোসাইটি অব. 
বেঙ্গল” নামে প্রকাশ করেন। “এশিয়াটক সোসাইটি অফ বেঞ্গল” অভিধাটি জার্ণালের মধ্যে দিয়ে 
সুপাঁরচিত ও বহু ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সোসাইটি ১৮৫১ খষ্টাব্দে হইতে কাগজ-পন্রাদতে সর- 
কারীভাবে এই নামটিরই ব্যবহার আরম্ভ করে। ১৯৩৪ খন্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সোসাইটির 
১৫০ তম শতবার্ষকী অন:চ্ঠিত হয়। এই সময় সদস্যগণ রাজকীয় অনুমাতি সাপক্ষে সোসাইটির 
নাম রয়্যাল এঁশয়াটক সোসাইটি অব বেঙ্গল রাখার [সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভাইসরয়ের মারফং 
প্রাপ্ত রাজকীয় অনুমতি অনুসারে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সোসাইটি “রয়াল এশিয়াটক সোসাইটি 
অফ বেঞ্গল” নামে পরিচিত হইতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রয়েল ও বেঙ্গল কথা 
দুইটি বাদ দিয়া ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে সোসাইটি ইহার প্রাচীনতম নামটি গ্রহণ করিয়া 
“এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে পুনরায় পারাচত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে সোসাইটির প্রায় 
দুইশতবর্ষব্যাপী কর্মধারার কথা স্মরণ করিয়া এশিয়াঁটক সোসাইটির পারকজ্পিত সম্প্রসারতব্য 
ভবনের 'ভাত্তপ্রস্তর স্থাপন কারবার কালে ১৯৫৯ খচ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ভারত সরকারের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি মল্লী সপণ্ডিত ডাঃ হ*মায়*ন কবীর মহোদয় যথার্থই মন্তব্য 

করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব অথবা সামারক আভিযানলব্ধ বিজয় অপেক্ষা একট নূতন ভাবনার 
জন্ম অধিকতর গুরত্বপূর্ণ। ১৭৮৪ খজ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাতষ্ঠা মানবসমাজের 
ইতিহাসে একাঁট আঁত গরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেননা এই দিন হইতে একটি নূতন ভাবনার অভ্যুদয় 
ঘাঁটয়াছে। 

জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটর সেবা ধন্য ভারতবাসির অন্তরে ইহার 

আশা করা যায়। 



সংচ্কতি প্রসঙ্গ 

লোকায়ত শিজ্প ও লোকশ্রুতির প্রকৃতি 

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, তুলনামূলক আলোচনার আলোকে শিক্পমান নির্ধারণ 
সহজসাধ্য নয়, কেননা, প্রীতাট শিল্পসামগ্রী-ই তুলনারাহত অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে, 
নিজেই নিজের তুলনা । তথাপ স্বীকার এতাদশ শ্রেশীবিভাজনে সাধারণ সমালোচকও 
সমুংস্ক। কারণ, নিরূপম শিল্পচন্তা কাঙ্ক্ষনীয় হলেও॥ কাঁস্মনকালে সলভ নয়, আঁপচ, 
সাধারণ্যে খান্ডিকাঁচন্তার প্রাতি আসান্ত অনাঁদকাল থেকেই সংখ্যাগৌরবে ধন্য। এবং এইসন্রেই 
বহশ্রুত একাট উীন্ত ৪ প্রপদী-ীশ্প ও লোকায়ত-শল্পের ভিতর যে প্রভেদ, কেতাবীশক্ষা 
ও লোকশ্রতির ভতর তদন্রুপ প্রভেদ 'বদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সম্ভাব্য যুক্ত £ যত্রা্জত 
কলাজ্ঞান এবং অনায়াসলভ্য সাহজিক জ্ঞান কুন্রাপ সহ-অবস্থান করে না। কেননা, সংস্কাতি 
ও সংস্কার কথা দুটির মধ্যে শব্দগত সাধর্ম থাকলেও গুণগত অসদ্ভাব অস্পম্ট নয়; এবং এই 
অসদ্ভাব মূলত প্রভেদ-ই। কারণ, বৈপরাত্যাট এখানে পাঁরমাণগত নয়, প্রকারগত। অতএব, 
উভয়ের মূল্যায়ন কখন-ই সমকোটিতে সম্ভব নয়। ভরসার কথা, স্তাঁমত হলেও, অপর 
শীবরের কণ্ঠও স্বগত নয়। তাদের য্যান্ত £ জৈববৃ্ত মানুষের স্বভাবধর্ম, [কিন্তু সেখানেই সে 

[নঃশৌষত নয়; তার শ্রেষ্ঠ পাঁরচয় সে বিচারশীল মানূষ। প্রাণীকুলে একমান্! মানুষ-ই 
ঘোষণা করল 'আম অমৃতের পনর, ক্ষদ্র আম থেকে বৃহৎ আমতে, পশদত্ব আতক্রম করে 

দেবত্বে উপনীত হওয়াই আমার সাধনা, সেখানেই আমার কৈবল্যাসাদ্ধ। 
প্ুপদা ও লোকায়ত শজ্পের আলোচনার পারপ্রেক্ষায় উপয;ন্ত ভূমিকাটি অপারহার্য। 

কারণ, মানুষের মানাঁসক দ-ম্টভাঁঙ্গর প্রাতিফলন শিল্পের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। উভয়ের 
বাহ্য বৈপরাত্য এবং মৌল সাধর্ম প্রাত যুগেই শিল্পরাঁসকের ভাবনার কারণ হয়েছে। যেহেতু 
শজ্পমানের তুলাদণ্ড, কালোত্তীর্ণ নয়, স্তরাং কালান্তরে তার মূল্যায়নের তারতম্যও আনবার্ধ । 
'শর্নীতিসার' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ৪ প্রুপদী-শল্পে মাননযকে করা হয় দেবতা আর 
লোকায়ত-শিল্পে দেবতাকে করা হয় মানুষ।' ডীন্তাটর আপাত-সত অনস্বীকার্য বস্তুত, 
স্র্গপ্রাপ্তর আশায় ব্রাহ্মণের নির্ল বেদপাঠ সংস্কৃত-নামক মানবিক ভাষাকে 'দেবনাগরা' 
নামকরণ কিংবা দবগ্গতিনাশিনী দুর্গাকে ঘরের মেয়েরূপে কল্পনা করা, শ্রীকষকে আদর করে 

কানাই নামে ডাকা-এসবই উত্ত সত্যকেই প্রাতিষ্ঠিত করে। সঙ্গীতদর্পণকার ধ্রুপদী ও 
লোকায়ত শিল্পের নাম দিয়েছেন মার্ ও দেশী এবং সঞ্গীতকেও। এইভাবে 
্বধাবিভন্ত করেছেন। কথিত আছে, মার্গ সঙ্গীত শিব কর্তৃক প্রবর্তিত এবং ভরত কর্তৃক 
অনুসৃত। এই সুরসদ্ধাপানে মানবগণ ম্মীন্তলাভ করে। পক্ষান্তরে, লোকরঞ্জনার্থ মানবগ্ণ 
কর্তৃক যে লৌকিক সঙ্গীত গীত হয় তার নাম দেশী সঞ্গীত। লোকরঞ্জন-ই এর একৈব লঙ্ষা, 
সুতরাং ম্ান্তর প্রশ্ন-ই ওঠে না। দশরুপকারও এবংবিধ নামে ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পকে 
আঁভাঁহত করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃম্টিভাঁঙ্গ স্বতল্ম। সঙ্গীতদর্পণকার-প্রোন্ত স্বগায়াচল্তা তাঁর 
মার্গরূপদর্শনে অনুপস্থিত। তাঁর মতে অঙ্গা-্রক্ষেপনের মাধামে 'নাহতার্থ প্রকাশ করাই: 
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মার্গনৃত্যের বৌশম্ট্য। এই প্রসঙ্গে পুরাণ-কাহনীও স্মরণযোগ্য। জৌমনায় ব্রাহননণে প্রজাপাঁত 
এবং যম উভয়ে-ই যজ্ঞকার্ষে ব্যাপৃত। স্তবস্তুতি ও যাঁজ্ঞকক কার্য করছেন প্রজাপাত, আর ' 
নৃত্য-গীত বাদ্যযোগে তাঁকে প্রেরণা দিচ্ছেন মদেব। যজ্ঞকার্য সুসমাধা হলে যমদেব মত্্- 
লোকে প্রবেশ করলেন মৃত্যুরূপে। লোকান্তরগামীর প্রীত শোকাতে র যে ক্রন্দন তা যমদেবের 
এহ মৃত্যুরূপা আগমনের প্রাতাক্রয়া। যমদেবের এই দ্বৈতরূপ আসলে ধ্রুপদী ও লোকায়ত রূপ। 
শতপৎব্রাহমণে গন্ধর্বশীপ্রয়। বাকদেবী দেবগণের নৃত্যগাতে মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রাত আসন্ত 
হলেন। আভমানা গন্ধব গণ বলল, 'ওলো গরাবনা দেবগণের যা াকছ, প্রেমারাত তা" তোমার 
এ কনক।নভ কী।*৩র জন্য। ঝাকদেবার এহ দেব।সাও প্রণর়াসান্তর-হ নাম।ণতর। গন্ধ গণ 
যাই বলণক সমপ-আকুপতা প্রেমকমনে ।চরন্তন। স্মরণ ।য়। যমুনা-প্।লনে- রাধা একদা 
ককের বঝাশ।র শদগেহ মজে।ছপেন। এবং অদ্যাদপ এ মোন অপস্ত নয়। কেণনা, 
ব।খদেবার অন,সরণে ম।হলামহলে নত/গাতানপুণ পুকহষের আজও আস্ত্রাধকার। লক্ষণ, 
জে।মন।য ও শতপথ-বাহমণে কা।হন।গত ।ভন্বতা সত্িও  বগ্ব)বযযর় পরস্পরের পমগদসক। 
৬ভয় পদ্রাণেহ প্রদপদ। আঅপা৮৭য় অধযখর্প আবশ্যক বপেহ সব।ঞত। এ প৮% ডভর বাঞের 
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17101), 

অধ্যাত্মরসকে কলাবদ্যার দোসর মনে করলে উপধ্ঃন্ত সদ্ধান্তকে যাওসহ মনে করা 
যেতে পারে। ধ্রুপদী ও লোকায়ত শহন্পের বৈশ্য প্রসঙ্গে একথাও আবাদত নয়, ধ্রপদারূপ 
স্বগায় সুতরাং আবনন্বর, লোকায়তরুপ একান্তই লোক পুতরাং ন*বস, শতপথ ব্রাহমণের 
ভাষায় 'সুঘাঙপওলে যাক সবই পেহ মহামৃত্যুর আভমুখ।|। ঞখনমতত্যুর ভোরে বাধা 
ঞাবনকে নরে ভারতায় দশন, বশেষত, বোদ্ধদশন 7৮া*তত। এবং এহ 1৮-তার ফলশ্র্াত 

ওানানন্দ ও প্রমোদানন্দ_আনন্দের এহ প্রকারভেদে। বলা বাহখলয, এখম।ড প্রদসদ7 ও 

[দ্বতীয়।ড লোকায়ত ভাবনার স্বাক্ষর। প্রপদ্দী ও লোকায়ত ।শল্পের আলোচনাঞালে ন।গর- 
শন্পের আলোচনাও অপ্রাসাঞ্গক নয়। নাগরশীশজ্প একান্তই ব্াদ্ধানভপ্ন। সাম।য়ক জনাপ্র্তা 
এবং সৌখিন বলাসতা-ই এই 1শল্পের অন্যতম বোশল্ট্য। কন্তু যেহেতু এহ শল্পধারা 

বাস্তবানুগ এবং এাতহ্যহীন অতএব প্রুপদী-শিল্পের এবং এ?তহ্যহানঙা লোকায়ত-শজ্পের 
পরিপল্থী। উদাহরণ, মুঘল চিত্রকলা যাদচ [হন্দু চিত্রকলার চেয়ে মাজত তথাপ ধ্রুপদী 
মর্যাদা তার অনায়ত্ত। আমোৌরকান আটের বুর্জোয়া ভাব এবং রাশয়ান আটের প্রোলে- 

টাঁরয়ান ভাব এ্ুঁতিহ্যহানতার আঁভযোগে ধ্রুপদী পদবাচ্য নয়। বাঁশস্ট ভারতীয় ?শক্প- 
দাষ্টতে এগ্দীলকে লোকায়ত ধারাতেও ফেলা যায় না। কেননা, বাস্তবতা এবং এীতহ্যানুগতা 
উভয়-ই লোকায়ত-শল্পের অপাঁরহার্য বোশষ্ট্য। উপযনন্ত শল্প-দযাটতে বাস্তবতা থাকলেও, 

এঁতিহ্যানুগতা আদৌ নেই। কিন্তু ধ্রুপদী-শিজ্পের প্রাথামক সর্তই হল এাতিহ্যের প্রাত 

আনুগত্য এবং সার্বজনীন ও সার্বকালীন আবেদন প্রচারের দাক্ষিণ্য ব্যাতরেকেই এট সাধারণ্যে 

দ্বতঃগৃহীত। এই লোকাপ্রয়তাকে ধ্রপদী-শিল্প এবং লোকায়ত-শজ্পের সাধারণ বৌশম্ট্য বলা 

যায়। এইজন্য ধ্রুপদী-শিল্পের স্বর্থীয় ভাব এবং কৌলান্যের দাবীদার না হলেও, নাগর- 
শিজ্পের তুলনায় লোকায়ত-শিল্প প্রুপদীর-ই সাল্সহিত। এ সিদ্ধান্ত প্রবলতর হয়ে ওঠে যখন 



১৩৬৯] লোকায়তাঁশল্প ও লোকষ্রনাতির প্রকৃতি ৪০৯ 

শুনি £ “ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের মধ্যে প্রভেদ স্বাভাবক নয়, কৃত্রিম।' অথচ বাস্তব 

বৈপরাত্যও দার্নরীক্ষ্য নয়। কেন না, সমকালান সঙ্গীতাঁবদগণ অবাধ লোকসঙ্গীত সম্পর্কে 
উন্নাসিক, লোকায়ত-ীশল্প এখনও সুধাঁসমাজে অবহোলত। শুধু ভারতে-ই এ অবস্থা হলে 
আগ িকতার ফুংকারে সমস্যার সমাধান না হক, কথ্থণিং লঘকরণ অসম্ভব হত না। কিন্তু 
দূর য্ুরোপ পর্যন্ত যার এতাদৃশ বিস্তৃত, তার মূল উৎপাটন সহজসাধ্য নয়। আঁপচ, 
শৃভার্থীদের নিকট আশঙ্কার কথা । কেন না, ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের ভিতর এই প্রভেদ- 
প্রচেষ্টা শিল্পের পক্ষে শুভ-সূচনার দ্যোতক নয়, বরং প্রাতিবন্ধক। 

আধক অগ্রসর না হয়ে পূর্কৃত আলোচনাকে বিশদ করা যাক। 'মার্গ এই শব্দটির 

দ্বারা কখনও কখনও ধুপদী ভাবনা বান্ত হয় একথা আগেই বলা হয়েছে। শব্দাট খগবেদ 

থেকে আহত, মগ ধাত থেকে নিম্পন্ন ৷ এর প্রার্থামক অর্থ প্রাণীর গন্তব্য পথ। 'কল্তু যেহেতু 
ধগবেদের যাবতীয় শব্দই প্রতীকাশ্রয়শ সৃতরাং তদর্থে-ই গ্রাহ্য । এখন মার্গ শব্দাটর বৃংপান্ত 
মৃগ্ ধাত থেকে, অর্থ শীকার করা, প্রা্থামক অর্থ মগ শীকার করা। অবশ্য, মগ শব্দাট 
যে-কোন প্রাণ অর্থেও ব্যবহার করা চলে। মগ শব্দাটি সম্পর্কে বলার কথা এই, এট বেদে 
বহুলভাবে ব্যবতত। খগবেদের সপ্তম মণ্ডলে মগ শব্দটর উল্লেখ আছে। 'সেখানে বরূণকে 
গংল মগেব সঙ্গে তলনা করা হয়েছে । অস্টম মন্ডলে উল্লেখ আছে £ 'জনৈক ইন্দ্র অন্বেষী 
ইীলন্দেল পাঁববর্তে একটি মগ দর্শন করালেন) দশম মন্ডলে দেখা যাচ্ছে 'ভগ্ বিস্মিত হয়ে 

আগ্লার 'দাকে তাকালেন-াবপব যেন তাবালাধ সাগেব গত তাকে কোলে টেনে 'নলেন। বলা 
নিশ্পাষাজন উদ্ধত অংশগ্লিতে গগ শব্দৃটিক প্রাণীমানে-ই বাবহার করা হয়েছে। এইসন্রে 
বলা যাম মগ শীকার এই অথেহি মগযা কথাঁটব বাবহার। বৈদিক ষগে মগয়া করা সম্মানের 
বাপাল ছিল। মগয়ায় যারা বার হতেন_অন্তরে তাঁরা ধারণ করতেন জ্যোতিম্মি দিবাকরের 
তেজ । িন্ত কালরমে মগ ধাতজ মার্গ শব্দটি মুগকলের মক্তিপথরূপে এবং তারপর বিশিষ্ট 
অর্থে মানষের মাক্তপথবপে অর্থান্তরিত হল। মার্গ কথাটি এখনও মোটামুটি এই অথেহ 
বারহার করা হয়। 

লোকাষত শব্দাটকে কখনও কখনও 'দেশশ" নামে অভিহিত করা হয়। বস্তৃত, লোকায়ত 
অপেক্ষা 'দেশী' শব্দাট যথোচিত। 'কলাদেশম 'দেশাচারম ইত্যাঁদ প্রয়োগেই এর যাথার্থ 
প্রাতান্ঠত। শব্দাট দাশ ধাত থোকে শীনপন্ব. অর্থীনে্শে। “দেশজ: শনীবশ' করথ্থাঁট প্রায়শ-ই 
বাবার করা হয়। এর অর্থ 'নীর্দস্ট স্থানে বাস করা। 'দেশাচার' কথাটর অর্থ কোন 'নার্দস্ট 
স্থানের আচার-আচরণ। উদ্ধৃতি দুটির আলোকে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে “দেশী, 
শব্দট লৌকিক অ্থেই ব্যবহৃত। আর 'লোকায়ত' এই রুপাট-ই যাঁদ রাখি, তাহলেও অর্থের 
তারতম্য ঘটে না। 'লোক:' যার ল্যাটন রূপ লোকাস্ আসলে যে-কোন গ্রহ অথেহি ব্যবহৃত, 
কিন্তু এখানে বিশিষ্ট অর্থে 'পার্থব' একথাই বুঝতে হবে। অতএব 'দেশী বা 'লোকায়ত' যাই 
বলা যাক না কেন, তার ধ্যান এই পৃথবীকে ঘিরেই। কিন্তু ধরপদার ধ্যান স্বগ্াঁয়। পরবতাঁ 
প্রশন £ ধ্রপদী-ীশল্প. স্বর্গের দুয়ারে যার অভী”সত গাঁত, তার সঙ্গে লোকায়ত-শিজ্প-_ 
মতের মাঁটতে-ই যার বাঞ্ছীত 'স্থাত, কোন প্রভেদ আছে "কনা । উত্তরে বলা যায় প্রভেদ আছেই, 
তবে তা প্রকারগত নয়, পাঁরমাণগত। প্রাজ্ের গদব্যদ্স্টর মর্মমূলে যে জীবনাননভূত গ্রাম্যের 
সরল হৃদয়ে, 'ভন্নর্পে হলেও তার-ই সন্টারণ। সতরাং বাহ্যদ্ম্টিতে যে প্রভেদ প্রকট, হয়তো বা 

দুস্তরকল্প, মহৎ 1শল্পদৃষ্টিতে তা-ই অস্বীকৃত, হয়তো বা অপসৃত। স:তরাং পর্ববাচার্যগণের 
প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেও সবিনয়ে একটি কথা বলতে চাই, ধরপদী-শিল্প ও' লোকায়ত- 
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শিজ্পের সঙ্গে যাঁরা মোল প্রভেদ সন্ধানে তৎপর, তাণরা িচার-বিভ্রাটের-ই বশবতর্শ। আসলে 
ধপদী এবং লোকায়ত শিল্প সমীপবতাঁ। বক্তুত, ধ্রপদী-ীশজ্প ও এক অর্থে লোকায়ত-ই 
কেন না, লোকসাধারণ্যেই তার স্থিত এবং বিস্তৃতি। লোকায়ত কথাটির অর্থও তো তা-ই, 
লোকে আয়ত বা বিস্তৃত। 

আভিধানিক অর্থে যাই থাকুক, প্রকৃত প্রস্তাবে, বর্তমান সামাঁজক ও রাম্ট্রক অবস্থায় 
লোকায়তীশজ্প অনুকূল পাঁরবেশ পাচ্ছে না। গণতাল্লিক সমাজ-ব্যবস্থায় কাগজে-কলমে 
সাম্যের বুলি লেখা থাকলেও, বুর্জোয়া ও প্রোলেটারিয়ান শ্রেণীর বিভেদ এখানে স্পন্ট। তাছাড়া 
সমাজ-শাসনের দৌরাত্ম্য তো আছেই । ষে হয়তো রাস্তার ফেরিওয়ালা হবার যোগ্য, বংশগৌরবে 
সেই হল ব্রাহন্ণ, কুলচড়ামাঁণ। কাঁলমজুর হবার উপযূত্ত যে, দলীয় শীল্ততে সেই হয়তো রাষ্ট্রের 
কর্ণধার । প্রদীপ যারা ধরে রইল তারা যেই 'তমিরে, সেই 'তাঁমরেই : পরল্তু পুরস্কার পেল 
ধারা তপ্ততৈলের তলানি, আলো পেল অপরজন। এ-ছাড়া শাক্ষত-আশাক্ষতের ভেদ তো 
আছেই। বহুধাঁবভন্ত এই সমাজে তাই 'লোকায়ত' কথা হাস্যকর বই আর 'কি। সমাজতান্ল্রক 
বাবস্থায় সামাঁজক বৈষম্য হয়তো এমন নিদারুণ হত না। শ্লোগান সত্য হলে, সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব 
বংশগত নয় গুণগত এবং এ ব্যবস্থা শিল্পের পক্ষে শৃভঙ্কর। 

এই যেখানে সামাঁজক অবস্থা, সেখানে অধ্যাপক চাইল্ডের অনুসরণে বলতে ইচ্ছে করে 
'কেতাবী শিক্ষায় আওতায় এবং রাজনোতিক ভাঁওতায় যে সমাজ বহ্ধাবিভন্ত সেখানে আরু যাই 
হক লোকায়ত শিল্পের পারিচর্যা সম্ভব নয়। 

লজ্জার হলেও স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এবংঁবধ সামাজিক অবস্থার মধোও প্রগাঁতি আঁভিমানশ 
কেউ কেউ আ্দবাস সভ্যতাকে সযত্ে লালন তো দূরে থাক, বরং নস্যাৎ করতে সচেষ্ট। 
অজূহাত, যাল্ল্িক যুগেও উত্ত ধারার প্রত অহেতুক' মোহ সংস্কারবদ্ধতার-ই লক্ষণ । ভাবতে অবাক 
লাগে. এরাই আবার 'নবারশীতি” নামক অদ্ভূত রীতির পোষকতা করে পুরাতনের পুনরাবাৃত্তিতে 
উৎসাহ । এ-কথা আমার বোধের অগম্য, রীতি যখন একান্তই কালসম্পৃস্ত, তখন কালান্তরে তার 
পারবর্তন অবধারত। তথাপি কেন এই প্রগাঁত-প্রকামীরা পুরাতনী রীতির চর্বিতচর্বণে তৃপ্ত: 
আর, কেনই বা তঈরা 'দেশী” এই অপনামে লোকায়ত শিল্পকে নস্যাৎ করতে বদ্ধপাঁরকর। অথচ 

এতটা অবজ্ঞার হয় তো উপযুস্ক্ত পান্র-ও লোকায়ত 'শিজ্প নয়। কেন না, প্রকাশভাঁঙ্গর মাজনা না 
থাকলেও বলিম্ঠ জীবনদর্শন এবং সরল আকর্ষণ এতে কম নেই। লোকায়ত শিল্পের ক্ষেত্রেও যেমন 
সাঁহতোর ক্ষেত্রেও তেমন কথাগুলি ধ্রুব । উদাহরণত, রৃপ-কথার কাঁহনণ স্মরণীয়। পারামত প্রজ্ঞা 
এবং বাস্তবের অবিকল অনুকীতি হয়তো এখানে সর্বন্ রক্ষা পায় নি. কোথাও বা তীক্ষবদ্চ্টিতে 
প্রয়োগ-শাঁথলতা প্রকাশ পেতে পারে । তবু যে দূর্লভ সরলতা এগুলিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে 
তা কেবল খোকাদের-ই নয়, বুড়ো-খোকাদেরও আকর্ষণের বস্তু ।'গুইনন সাহেবকে স্মরণ করে বলা 
যায় 'কল্পনার প্রসারতা এবং সহজ সরলতা-মাখা রূপকথা হল আঁশিক্ষিত গণসাধারণের স্বতোৎ- 
সারত হৃদয়াবেগের ফসল ।” বিপক্ষ শিবিরের উীন্তও এ প্রসঙ্গে উদ্ধার্য £ 'রুপ-কথা হল দূর 
অতাঁতের ব্যাখ্যাহীন প্রাগেতিহাসিক গাথা” । শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এ-কথা বলতে চাই, নিতান্ত 
নগ্গণ হলে রৃুপ-কথার এই কালজয়ী আবেদন এল কোথা থেকে ? এ-কথা প্রায়শই শোনা যায় 
উলঙ্গকে আবরণ ও আভরণযন্ত করাই সাহত্য এবং লোকায়ত সাহিত্যে নাকি এর নিদারুণ 
দুর্ভক্ষ। কল্তু আভনিবেশ করলে দেখা যাবে, এটি একটি অপাঁসিদ্ধান্ত বই কিছু নয়। আংশিক 
সত্যতা স্বীকার করেও বলতে কুজ্ঠা নেই, পূর্বোন্ত রূপ-কথারও ক ছু কাঁহনী আছে যা 
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সরলতামশ্ডিত হলেও বাস্তবের অবিকল অনূকৃতি নয়, আপচ আবরণয্যস্ত বাস্তবের-ই তির্যক 
প্রকাশ এগুলিতে বিবৃত। হয়তো বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কাহিনী-ই অবাস্তব এবং জটিল 
মনে হতে পারে, কিন্তু ডারউইন-ই আমাদের শাঁখয়েছেন, বর্তমান রূপের সঙ্গে অতাতর্পের 
আসমান-জমিন ফারাকও আশ্চর্যের নয়। কেননা, যুগপ্রয়োজনে অনেক 'িছুর-ই পাঁরবর্তন ঘটে 
এবং শিল্পেরক্ষেত্রে তো বটেই । কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সব লোকায়ত সাহত্য-ই অতাঁত 
ইতিহাসের অবিকত বিবৃতি । বরং ভুরিপরিমাণ দণ্টান্ত “দিয়ে বিপরাঁত সত্য প্রমাণ করা যায়। 

বস্তত, একশ্রেণীর লোকগাথা আছে যেখানে ভ্বাতসারে-ই সত্য'বকতি ঘটানো হয়। সেখানে 
এতিহাসিক কাঠামোর উপর ইচ্ছার প্রলেপ বুলিয়ে কাহিনী-প্রাতমার রূপায়ন করা হয়। বলা- 
বাহুলা, এগৃলি সমকালীন সমাজের হাঁসি-কান্নার দর্পণ, সামাজিক মানষের আশানিরাশার 

ইতিবৃত্ত। ভাবতে গর্ব হয়, আমাদের-ই ঠাকুমা-দাঁদিমা, নিরক্ষর চাঁষিভিষোরা ছিল এগুলির শ্রজ্টা। 
পণ্ডিতাভিমানশর কেতাবাঁশিক্ষায় হয়তো বা পৌরাণিক যাথার্থা ধরা পড়তে পারে. কিন্তু সাহিত্য- 
সৌন্দর্য 2 নৈব নৈব চ। তার জন্য চাই সহৃদয় সহানুভূতি। একমান্র সহানুভঁতর সানদকুল্যেই 
লোক-সাহত্য উপভোগ্য। 

উপার আলোচিত লোকায়ত শিল্প ও সাহিত্যে লোকশ্রৃতির ভূমিকা অবশ্য উল্লেখযোগ্য । 
শুধু লোকায়ত িল্প-ই বা কেন-ধ্ুপদী-শিল্পেরও আঁদস্তর যেখানে বিধৃত সেই খগবেদও 
শতীনর্ভর। এই জন্যেই বেদের অপর নাম শ্রুতি। প্রগতিপল্থিগণ যতই বড়াই করুন. তাঁদের 
[িজ্প-ধারণাও তো সেই শ্রাতি-নর্ভর-ই কেননা, মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের মুখনিঃসৃত বাণী 
এখনও তো তাঁদের পারের কাঁড়। আসলে বোধহয় প্রাতি-নির্ভরতা শিল্পে দূষণীয়ও নয়। প্রয়োজনে 
যা, তা হচ্ছে উীন্ত ও উপলাব্ধর সাযূজ্যাকরণ। বলতে বাধা নেই, লোকায়ত-ীশল্পে লোকশ্রদাত 
এ দায়ত্বাটি এতাবৎ সার্থকভাবেই পালন করেছে। 

অনুবাদ ঃ বীরেন ভট্টাচার্য 

আনন্দকুমার স্বাম? 



বিদেশী সাহিত্য 

সাঁহত্য সংবাদ 

আইনের রন্তচক্ষ: কখন ভাবে আঁভশাপ বর্ষণ করবে তা পাপীদের হয়ত জানা থাকে; কিন্তু 
যে পাপ করেনি অথচ মিথ্যা অপবাদে থাকে জর্জীরত করা হয়েছে আর শাঁস্তর খঞ্জা যার ওপর 
নয়তই দোদুলামান তখন তার মনের চেহারা হয়ত আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পাঁর, কিন্তু 
সম্পূর্ণ যন্ত্রণার কথা সে যাঁদ নিজে ব্যস্ত না করে তাহলে অনেক ছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত 
থাকে তবে এটুকু অনুমান করতে পার যে তথাকথিত সামাঁজক রীতি-নীতি ও আইনের প্রাত 
তার ঘৃণার যে সমুদ্র, উদ্বেল হয়ে উঠবে তার পণ্রমাপ করা বিশেষ সহজসাধ্য ব্যাপার হয়। 

ওহাইয়োর কারাগার থেকে যোঁদন উইলিয় সডাঁনি পোর্টার ছাড়া পেয়ে শেষ দ্বার-রক্ষীটিকে 
পার হয়ে কারাপ্রাচীরে বাইরে মান্তর নিশ্বাস ফেললেন সৌঁদন তাঁর দু'চোখে আনন্দ ও কোধের 
যে মীশ্রত আভব্যান্ত ফুটে উঠোছল তার বর্ণনা হয়ত কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে তিন্ত 
মনের পাঁরচয় আমরা তাঁর ছয়শতা'ধক গল্পের মধ্যে পাই তার সারমর্ম কি যাঁদও বুঝতে আমাদের 
কষ্ট হয় না, কিন্তু আমোঁরকার সেই ভাঙাচোরা সমাজের যে চেহারা তর প্রাতাটি গল্পে একাঁদন 
মূর্ত হয়ে উঠেছিল আজ তা তৎকালীন সমাজের অন্যতম দলিলচিন্র হিসাবে পরিগাণিত। 

সেই সময়ে নিউইয়র্ক শহরের আঁলগাঁলতে অথবা টেক্সাসের বিস্তীর্ণ গোচারণভূ'মর 
পটভূমিকায় কিম্বা মধ্য আমোরকায় যারা জীবনযাপন করত তাদের আকাংখা ও আশাভঙ্গের যে 
মরমী এবং সার্থক চিত্র সডনি পোর্টার একেছেন তার উৎসসূত্র অনুসন্ধান করতে হলে পোর্টারের 
ব্ন্তগত ইতিহাস সর্বাগ্রে অনুসরণ করতে হবে কারণ গল্পের মধ্যে তান যা বলেছেন তার সমজ্ঠু 
আহরণ ঘটেছে তাঁর প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার মাধ্যমে । 

একশত বংসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তা'রখে নর্থক্যারোলনা রাজ্যের 
গ্রীণস্বরো গ্রামে উইীলিয়ম সিডনি পোর্টার জন্মলাভ করেন। বাল্যকালে গ্রামের স্কুলে কিছাঁদন 
লেখাপড়া করেন কিন্তু পাঠশেষ হওয়ার পূর্বেই তানি স্কুল ত্যাগ করেন। তারপর সিডাঁন 
পোর্টারকে এক ডান্তারখানায় চাকার করতে দেখা যায় কিন্ত বেশীঁদিন সেখানে টিকতে পারেননি 

কারণ আঁত'রন্ত পারশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থযভগ্গ হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্যের উদ্ধারকল্পে তানি যখন 
টেক্সাসের মুক্ত প্রান্তরের হাতছানিতে সাড়া দলেন তখন তাঁর বয়স মান্র উনিশ। এক মেষচারণ- 
ভূমিতে তিনি চাকর গ্রহণ করেন কিন্ত সেখানেও বিপদ ঘটল। টেক্সাসে তখন কাউবয়রা মারাত্মক 
বিদ্রুপ করত, সিডনি পোর্টার সেই বিদ্রুপ সহ্য করতে না পেরে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমের গোচরণ- 
ভূমিতে কাউবয়ের কাজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আপ্রাণ চেষ্টায় £সডনি যখন পাক্কা 
কাউবয়ের খেতাব অজ্ন করতে সক্ষম হলেন তখন দক্ষিণের স্বাস্কর আবহাওয়া তাঁকে 
পাঁরামত স্বাস্থ্যের অধিকার এক শান্ত, স্বল্পবাক ঘূবকে পাঁরণত করেছে। দলের অন্যান্য 
কাউবয়রা তাঁর সঙ্গে বড় একটা ঠাট্া-তামাসা করবার সাহস পেত না কারণ তারা 
ভালভাবেই জানত সিডনি পোর্টার অর্থোপার্জনের জন্য কাউবয়ের কাজ করছে বটে কিন্তু তাঁর 
মনোবৃত্তি ঠিক কাউবয়ের মত নয়, কাউবয়দের কোনরকম উদ্দামতা তাঁর কাছে কোন 'দন প্রশ্রয় যে 
পাবে না একথা তারা ভালভাবেই জানত তাছাড়া পোর্টারকে তাদের সমীহ করে চলতে হত 
কারণ তাদের মধ্যে তিনিই একমান্ন কাউবয় যে লেখাপড়া করে অবসর সময় কাটাত। 
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ীসডনি পোর্টার সর্বসমেত পনের বৎসর টেক্সাসে আতবাহিত করেন। টেক্সাসে বসবাসকালে 
তাঁর জীবনে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ' হয় তা ত'র মনের কাঠামোটিতে ভেঙে চরমার 

করে দিয়ে তাঁকে এক নূতন মানুষে পাঁরণত করে। টেক্সাসের অন্যতম শহর আস্টিনে কিছনাদন 

জেনারেল ল্যান্ড আঁফসে কাজ করার পর তিনি স্থানীয় এক ব্যাঙ্কের কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। 

ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করোছলেন, একমান্র কন্যাসন্তান তাঁদের অনটনের সংসারে আনন্দের বন্যা 
বইয়ে দিত। কিন্তু 1সডাঁন পোর্টরের ভাগ্যাকাশে তখন ধারে ধীরে কালো মেঘের ছায়া পড়তে 
সুরু করেছে। ব্যাঙ্কে তান অর্থ লেন-দেনের কাজ করতেন, তাঁর কাজে কর্তৃপক্ষ বশেষ সন্তুষ্ট 

ছিলেন, কিন্তু একদিনের দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের মসৃণ পথ বরু হয়ে তকে এমন এক ঘার্ণপাকে 
জঁড়য়ে ফেলে যার আপাত পাঁরণাঁত হল কারাবরণ। নিত্য যেমন অর্থ লেন-দেন হয় তেমনই 
সোঁদন হয়েছিল ?কন্ত দিনের শেষে যখন দেখা গেল প্রায় হাজার ডলারের মত অর্থের কোন হসাব 
শাওয়। যাচ্ছে না তখন [সিডনি পোর্টারের অবস্থা অবর্ণনীয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর বিশেষ আস্থা 
রাখতেন বলেই তাঁরা তাঁকে আদালতের প্রাঙ্গণে হাঁজর করেনান কিন্তু ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে তাঁকে 
ধরখা্ত করা হয়। আস্টন শহর ত্যাগ করে কলোরাডো আর ব্রাজোস, নদী পার হয়ে তিনি হহ্স্টন 
শহরে এক সংবাদ 'পন্রের' কার্ধালয়ে শিক্ষানাবিশী সুরু করেন। প্রায় এক বৎসরকাল হুস্টনে 
আঁতবাহত হওয়ার পর হঠাৎ িডাঁন আঁবন্কার করলেন যে ব্যাঙ্কের মালিকরা তাঁকে রেহাই 
[দিলেও সরকার কর্তৃপক্ষ তাঁর 'বরুদ্ধে তহাবল তছরপের মামলা দায়ের করে তাঁকে গ্রেপ্তার 
করবার জন্য তোড়জোড় করছে। তখন যঃ পলায়তি স জীবতি পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া তাঁর 
আর কোনও গত্যন্তর ছিল না। আঁস্টনে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে মধ্য-আমেরিকার পথে সিডনি পোর্টার 
যখন পাড় দিলেন তখন কি তিন জানতেন যে পলায়ন করে নিয়াতকে এড়ান যায় না। 

মধ্য আমোরিকার হাণ্ডুরাস রাজোর অন্যতম শহর ত্রুইল্লো সিডনি পোর্টারকে স্থান দিলেও 
তাঁর মন পড়ে থাকত আসস্টনের সেই গৃহকোণে যেখানে তাঁর স্ত্রী-কন্যা পরমুখাপেক্ষী হয়ে কাল- 
যাপন করছে। ব্লুইল্লোর আঁধবাসীরা যখন সেই নিঃসঙ্গ, স্বল্পবাক মানুষাঁটকে অবসর সময়ে 
ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে প্রবালের উপর চিন্তান্বত হয়ে বসে থাকতে দেখত তখন তারা 
ঘ্ণাক্ষরেও জানতে পেরোছল যে কি অপাঁরসীম ঘৃণা মানুষাঁটর মনকে ধারে ধীরে এক তীক্ষণ 
তলোয়ারে পরিণত করছে যা অচিরেই সমাজের নগ্নতার মুখোস খুলে ফেলে নিপীড়িত মানুষের 
চেতনায় যে আঘাত করবে তার সংদূরপ্রসারী ফল হবে সামাজক সংস্কার আর সিডনির ক্ষুরধার 
লেখনী সৃম্টি করবে এই শতাব্দীর অনবদ্য সাহত্য সৃষ্ট! না, ব্ুইল্লোর অধিবাসীরা তা জানত 
না, পৃথিবীর কেউই তখন জানত না যে সমাজের পেষণে এক নূতন মানূষ জন্ম নিচ্ছে য'র সাহিত্য 
পাঠ করে উত্তরকালের পাঠককৃল অপার আনন্দ ও শিক্ষা যুগপৎ লাভ করে সিডান পোর্টারকে 
জীবনবেদের অন্যতম পূজারীর্পে চিহিত করবে। 

ুইল্লোর দিনগুলো িডাঁন পোর্টারের পক্ষে ঠিক হতাশার 'দিন নয় কারণ যে আঁভজ্ঞতা 
সেখানে তান সণ্টয় করেছিলেন তার সক্ষম প্রকাশ তাঁর বহু গল্পে ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত আছে। 
আঁস্টনে তাঁকে আবার ফিরতে হয়োছল কারণ তাঁর স্ত্রী তখন মৃত্যুশষ্যায়। স্ত্রীর মত্যুর কিছাাদন 
পরেই সরকার পক্ষ তাঁকে তহবিল তছরুূপের দায়ে আভয্য্ত করে, বিচারের (2) শাস্তিস্বর্প 
ত'কে কারাবরণ করতে হয়। উইিয়ম সডাঁন পোর্টারের সারা জীবনের কলঙ্ক এই কারাবাস, 
যার লজ্জাকর স্মৃতি থেকে নিজেকে মুস্ত করবার জন্য তানি আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছেন। তাঁর 
জীবনের কথা মদাম্টমেয় কয়েকজন সম্পাদক বন্ধুর স্মৃতিকথায় হয়ত খুজে পাওয়া যাবে কিন্তু 
সেই লঙ্জাকর ঘৃণিত জীবন তাঁর চিন্তাধারার পথ বদলে দেয় আর সেই জন্যই নীচতলার মানষদের 
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টড রাচররার নান বারিিজ নিরিহ রারসারবাদাহত 
ভাবে প্রকাশিত হতে দোখ। 

ওহাইয়োর উঃঠএনি উনরার রানির মু বৃক 
শনিউইয়কে" এলেন তখন তিনি আর উইলিয়ম সিডনি পোর্টার নন, তখন তাঁর নাম ও. হেনরা 
পেশা সাহত্যসেবা, জনসাধারণ জানে ও. হেনরী উদীয়মান গল্পকার। তাঁর জাবনেতিহাসের 
সামনের কয়েকটি গ্লানিময় পৃষ্ঠা তান নিশ্চিহ করার মানসে ও" হেনরা ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। 
ছদ্মনামটি ওঁরন হেনরী নামে কারাগারের এক জমাদারের কাছ থেকে ধার করে'ছলেন এবং যাঁরা 
তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে খেঁজ-খবর রাখতেন তাদের সাবধান করে দয়োছলেন যে সেই গ্লানিময় 
জাঁবনের উল্লেখ তাঁরা যেন আর না করেন। 

তাঁর প্রথম গল্পপ্রন্থ “ক্যাবেজেস এন্ড কিংস” প্রকাশিত হয়ে প্রশংসাও লাভ করেছে কিন্তু 
অর্থের অভাবে তখন তাঁর প্রায় প্রাণান্তকর অবস্থা কারণ ছোট গল্পের জন্য কোন সম্পাদক বেশী 

পয়সা দিতেন না। আরাভং প্লেসের যে বাড়ীতে ও. হেনরী বাস করতেন তার দীর্ঘ জানলার 
পাশে বসে 'তানি রাস্তার চলমান জনম্রোতের 'দিকে চেয়ে থাকতেন আর তাঁর গল্পের এক একটি 
চাঁরন্রকে খজে বার করতেন। গল্পের কাঠামোর জন্য তকে বিশেষ চন্তা করতে হত না কারণ 
জীবনে যা তান প্রত্যক্ষ করেছেন তারই টুকরো টুকরো কাহিনী নিয়েই তাঁর গঞ্প। যে তীক্ষ 
ব্যঙ্গ ও ছ্লেষ তাঁর রচনায় আমরা পাই তার উৎসসূত্র হল তাঁর জীবনযন্তণা ও তিন্ত আভিক্ঞতা। 

এই শতাব্দীর সুরু থেকে ১৯১০ সাল পরন্তি তিনি আবিশ্রান্তভাবে লেখনীচালনা 
করেছেন, তার 'পছনে ছিল পাওনাদারের তাড়না আর সম্পাদকদের তাগিদ। তাঁর দ্বিতীয় গঞ্প- 
গ্রন্থ “দ ফোর 'মালয়ন" ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর গঞ্পকার 
হিসাবে নিজেকে চাহৃত করতে সক্ষম হন। এই গ্রন্থে অন্তভূ্ত “দ গিফট অব ম্যাগি” সম্ভবতঃ 
পৃথিবীর শ্রেন্ঠ গজ্পগ্ালর মধ্যে অন্যতম । তাঁর সৃম্টির গ্ণাগুণ সম্পর্কে আজকের বিদগ্ধ সমাজ 
প্রশংসা করে বহু কথাই বলেছেন, কিন্তু ও" হেনরীর সময়ের সমাজের যে ভয়াবহ রূপ আমরা 
প্রত্যক্ষ কর তার বিচার করলে ত'র অকালমত্যু হয়ত আমাদের আশ্চর্য করবে না, কিন্তু সেই 
সমাজের হতভাগ্য চালকরা যে একজন সার্থক করথ্যাশজ্পীকে ধারে ধারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে 
[দিয়েছিল সে বিষয়ে আমরা 'নিঃসন্দেহ এবং কোনকালেই সাহত্য-পাঠক তাদের ক্ষমা করবে না 
যখন তারা জানবে যে মান্র সাত্চল্লিশ বংসর বয়সে ও হেনরীর লেখনী চিরকালের জন্য স্তব্ধ 
হয়ে গয়েছিল। ১৯১০ সালের ৫ই জুন তারিখে হৃদরোগের আক্রমণে ও. হেনরীর অকালমৃত্যু 
ঘটে। সমালোচকরা এখন ও" হেনরীকে আমেরিকার মোপাসাঁ বলে থাকেন হয়ত এ কথার মধ্যে 

অত্যুন্ত আছে কিন্তু এ কথা সত্য যে তাঁর গল্প পৃথিবীর প্রায় সবকটি ম্খ্যভাষায় অনুবাঁদিত 
হয়েছে। সাঁহত্যে পরীক্ষা-নিরাক্ষা সম্বন্ধে ও- হেনরীর বহু পরিকজ্পনা ছিল, কিন্তু তা রূপায়িত 
করবার সময় তিনি পাননি তবুও বিশ্বসাহত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গঞ্পকার হিসাবে চিরাঁদনের জনা 
পাঠকসমাজ তারি নাম স্মরণ করবে। 

ও. হেনরাীর জল্মশতবার্ষকী পূর্ত গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে হয়েছে, (তান বাল্যকালে 
যে ডান্তারখানায় কিছনাদনের জন্য কাজ করেছিলেন সেখানে প্রাত বংসর তাঁর জল্মোংসব পালন 
করা হয় আশা কার জল্ম-শত-বংসরেও সেখানে 'নিশ্য়ই কোনও বিশেষ অনুম্ঠানসহযোগে 
ও" হেনরাঁর জল্মদিবস পালিত হয়েছে। 

অজিত দাস 
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দুর্গাপূজার অর্থনীতি 

বাঙলা দেশের দর্গাপৃজা একাধারে পূজা ও উৎসব। আমাদের জীবনের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে 
জড়ানো। 

নতুন বছরটি পড়তে না পড়তেই, সবাই চেয়ে থাকে সোঁদকে, দন গোণে কবে পুজো 
আসবে। নতুন জামা-কাপড় পাওয়ার, পূজা-মশ্ডপে সেজেগুজে আনন্দ করে বেড়াবার যে শিশু- 
মনোভাব, দুর্গাপূজার পথ চাওয়ার আগ্রহ শুধু সেখানেই সীমিত নয়। দোকানদার, 'মাস্ত-মজুর, 
বামূন-মুচি, খাঁলফা-তাঁতি, লেখক-প্রকাশক, গায়ক-যান্রাওয়ালা__জীবনের প্রাতটি ক্ষেত্রের প্রাতটি 
মানুষের অধার প্রত্যাশা ওই একাট উৎসব সম্পর্কে, অনেকখানি আশা 'নয়েই তারা প্রতীক্ষা করে। 

করে, কারণ আধুনিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঙলার দুর্গোৎসব প্রভূত রূপান্তর 
ঘটে থাকলেও, তার প্রধান সম্পর্ক যে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে, সে সম্পর্ক শাঁথল 
হয়নি। বরং আমাদের অর্থনৌতিক জীবনের জাঁটলতা যত বাড়ছে, দুর্গাপূজার সঙ্গে সে সম্পর্কের 
বাঁধনও ততই জটিল হচ্ছে। যাঁদ বাল বাঙলার অর্থনৌতিক কাঠামোর মধ্যমৃর্ত দেবী দুর্গা, 
তাহলে বোধ হয় তা আতিশয়োন্তি হবে না। 

আমাদের ছান্রজীবনে পড়েছি, ইয়োরোপাঁয় অর্থনীতাবিদেরা বাঙালীর দুর্গাপূজার অপচয় 
দেখে কূপাপূর্ক অনেক উপদেশ বর্ষণ করেছে। আজ আমাদের বহু বিজ্ঞ ও বাদ্ধমান ব্যান্ত 
স্বাধীন দেশের স্বাধীন মনন রপ্ত করে ইংরেজদের চেয়েও বেশি ইংরেজ হয়ে পড়েছেন। তাদের 
মুখেও দুর্গাপূজার অজন্র অপচয়ে বাঙালী চারন্রের অসংশোধ্য গতানুগাঁতকতার প্রাতি ধিরার 
ধ্বনিত হতে শান। কিন্তু বিচার করে দেখলে স্বীকার করতেই হবে যে. দুর্গাপূজা বাঙালীর 
অর্থনোৌতিক জীবনে সর্বসাধারণের প্রধান নির্ভর। 

সেকালে পূজা হত বাবদের বাঁড়। গ্রামজীবনে সেখানাই বড় পূজা। তাছাড়াও 

দু'চারখানা ছিল না তা নয়। কলকাতাতেও প্রধান পূজা ছিল শোভাবাজার 
রাজবাড়িতে, পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাঁড়তে, ছাতুবাবর বাড়তে, বারাণসী ঘোষের বাড়তে এমন 
অজন্র আভজাত ধনীর গৃহে । এই সব পাঁরবারের অজন্ত্র পোষ্য ছিল। তাঁত, কুমোর, মালাকার, 
কামার, পুরোহিত, মাল, হালুইকর, বাজনদার, মজুর নাঁপত। বার মাস এরা এক একটি বিশেষ 
পাঁরবারের কাজ করে দিন গুজরান করতো, করতো পরিবার প্রতিপালন। কিন্তু পূজা উপলক্ষে 
তারা মনিবকে আতারন্ত সেবা করার যে সযোগ পেত, তারই পুরস্কার ছল প্রচুর বাড়াতি উপারজন। 
পরোহত ঠাকুরপূজা করে বার মাসের ধুতি, শাড়ী, গামছা, এমনাক বাসনকোসন, আসন-ীপপড়, 
পর্যন্ত অন করতেন। অন্য সবার বেলায়ও অল্পাঁবস্তর ওই একই ব্যবস্থা ছিল। 

পূজা উপলক্ষে যাদের করণায় কিছুই 'ছিল না, বাবর বদান্যতা লাভ করতো দুর্গাপূজার 
সুবাদে। অনুগহাঁত সবাই পৃজার কাপড় ও জলপান পেত, তার আর্ক মূল্য অবহেলার 
ছিল না। 

তাশ্ছাড়া সাধারণ গৃহস্থবাঁড়র দুচারখানা পৃজাতেও কিছু লোক কিছ কাজ পেত, কাজ 
ছাড়াও পেত উপহারও পুরস্কার । 

আজ বাঁড়র পুজো বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে গ্রামাণ্চলেও। কিল্তু আজকালকার 
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সাবজনান পুজাতে বহনজনের কাছ থেকে সংগহাঁত অর্থে অনেক মান্দষের ভরণপোষণ হয়ে থাকে । 

দুর্গাপূজায় বাঙ্লাদেশে সবারই মরশমম। 
বড়লোকেদের বাঁড়র মার্বেল স্ট্যাচু বানিয়ে যারা বড়লোক হতে পারে, এমন ভাস্কর 

বাঙলাদেশে এ যুগের জিনিষ। কাদামাঁটর মৃর্ত গড়ে যারা একটি 'বাঁশস্ট 'শল্পকে বাঁচয়ে 
রেখেছে, খোলার বাঁস্ততে বাস করে কেরাসনের কুি জালিয়ে কাজ ক.র তারা । 'কন্তু অন্তরের 
সুন্দরকে ধ্যানে প্রতাক্ষ করে কাদামাটির মধ্যে তাকে রূপায়িত করে। দুর্গাপূজায় তাদের বছরের 
বার আনা উপাজন। এত বড় কাঠামোয় এতগাুলি মর্তর সমাবেশ করে, যে নাটকীয় সৃষ্টি, তাতে 
মনের শিজ্পবোধের পূর্ণ প্রকাশের সঙ্গে পাঁরশ্রমের মজরিও মেলে মনের মত। যারা কাঠামোর 
কাঠ কাটে, যারা কাঠামো বাঁধে, কাদা ছানে, তাদের সবার কাজ জোটে এই সময়, মৃতীশভ্পীর 
তো অবকাশই নেই। নেহাং চাক নিয়ে কাজ করা কুমোর যারা, তাদেরও এই মহোৎসবে সরা-খযার- 
হাঁড়-ঘট-গেলাস-কলসা সরবরাহ করতে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করতে হয়। মালাকর প্রাতিমার সাজ- 
পোষাক, শোলার ফুল, শনের চুল তর করে হাঁফ ছাড়বার সময় পায় না, যেমন পায় না প্রাতমার 
হাতের অস্ত্র তৈরি করে তামা-পেতলের কাজ করিয়ে কাঁসারিরা। ভাগ্যিস কোন কোন "বজ্ঞ ব্যান্তর 
মত নিয়ে এক এক পাড়ার লোক মিলৌমশে একখানা মান্র দুর্গাপূঞজো করে না। তা'হলে সারা 
কলকাতায় দশবারখানা প্রাতিমা আর তার সাজ-পোষাক ও হাতের অস্ত গড়ে ক'ঘর কর্মীর 
জীবনযাত্রা 'নর্বাহ হত। 

পুরোহত সম্প্রদায় এমনিতেই উঠে যাচ্ছে। গৃহস্থের বাড়তে নিত্যসেবাই ছিল তাদের 

জাঁবিকা। দশকর্ম ও ব্লত-পার্বণাঁদও প্রায় বাতিল হয়েছে। তাই পৌরোহত্য করে বার মাস চলে 
না কারো এবং চলে না বলেই ওই সম্প্রদায়ও লোপের মুখে । দরকার হলেও পাবেন না। 
অর্থনীতির দোহাই দিয়ে আমরা দশাবধসংস্কার এবং ব্রত-পার্ণণ বন করেছি। মজা এই যে 
তব পুরোহিতের প্রয়োজন একেবারে খতম করে দিতে পাঁরান। কোন না কোন সময়ে তাদের 
চাই-ই এবং চাওয়া মাত্রই না পেলে আমরা ক্ষেপে যাই। দ:গাপূজার সংখ্যা কাঁময়ে আনলে তাদের 
বৃত্তি একেবারেই উঠে যাবে। পাঁচখানা দুর্গপূজায় বড়জোর তিন-পাঁচে পনেরজন পুরোহিত 
কাজ পাবে। বাকী সবাই তখন ডাইং 'রুনিং বা জুতোর' দোকান :কংবা কাটা কুমড়োর 
দোকান দিলে সম্প্রদায় বিলপ্তির বাকি রইল কিঃ যাঁরা পুরোহত সম্প্রদায়কে পঠাঁজবাদণ 
শোষণের একপ্রধান সহায় ছাড়া আর কোন মূল্য দিতে নারাজ, তাঁরা হয়তো এই বিলীপ্ততে খুশিই 
হবেন- কিন্তু গোল বাঁধবে যখন বাপ মরলে তিলদান ও িলকাণ্চন না করিয়ে পারবেন না, এবং 
তাতে সংস্কৃত মন্ত্র পড়াবার জন্য জাতপুর্তের দরকার হবে। 

কলকাতার 'তিন হপ্তার মেরাপ-সংস্কৃতিতে ঢাকীদের খুব কদর। বিরাম 
পূজোর সময় বৌবাজার-কলেজ স্টীটের মোড়ে ডাক-প্রার্থা' ঢাকিরা যে পারমাণ লাইন 'দিয়ে বসে 
প্রতীক্ষা করে, তা দেখে ওই শিল্পীসমাজের প্রাত করুণা হয়। ভাসান উপলক্ষে ব্যান্ডপার্টি ও 
তাস পার্টর যতই ডাক হোক না কেন, পুজোর কদন ঢাকি নইলে পূজোই জমে না। 
দগ্গাপূ্জায় যাঁদ ওরা মুঠোভরে না কামালো, তাহলে ক শনি, সত্যনারায়ণ পৃজোয় ওদের 
জাঁবিকা চলবে? পৃজোর সংখ্যা বোশ না হলে ঢাকিরা কাজ পাবে কি করে? তখন কি আর 
তাদের বাজনা শোনা যাবে খালে আর বিলে ? 

মায়ের নামে জীববাঁলর নিম্জ্রতা আমাদের ইয়োরোপায় ধারণাপুস্ট রুচিতে সহ্য হয় না 
বলে দুর্গাপূজায় আজকাল কুমড়ো বালও বাতিল। তাতে অবশ্য চালকুমড়ো বাজারে মন্দা হবার 

ভয় নেই। কারণ নিত্য খাদ্যাভাব ও খাদায্রুব্য দ্মহলাযতার বাজারে চালকুমড়োর বাজার এমানিতেই 
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গরম থাকে। বাঁল বন্ধ হয়েছে বলে পাঁঠার বাজারে মন্দা হয়েছে, এমন মনে করারও কোন কারণ 
নেই। যে য্গে পাঁঠার্বাল ছিল, বৃথামাংস খাওয়া ছিল নিষেধ, সে যুগে বার মাস যা প'ঠা কাটা 
হত, তার চেয়ে অনেক গণ পাঁঠা আজকাল কশাইখানায় নিত্য কাটা হয়। পুজোর কদন তারো 
দশগুণ। কারণ মহাম্টমী কি নবমীর 'দিন মাংস খাওয়ার সংস্কার আমরা কাঁটয়ে উঠতে পাঁরিনি। 
তাই পুজা উপলক্ষে জীব বাঁলকে ধধক্কার 'দয়ে কশাই-এর দোকানে লাইন 'দি, সেই মায়ের নামে। 
দুর্গাপূজায় বাল বন্ধ, কিন্তু দুগ্গেনংসব উপলক্ষে ভোজনোৎসব জমে না মাংস ছাড়া। বাঁল বন্ধের 

ফলে যে কামার সমাজের রু'জ মারা গেছে, তারা এখন 'কি করে জান না। হয়.তা কশাইখানায় 
কাজ করে কেউ কেউ, কেউ বা লেখাপড়া শিখে ডান্তার-মান্টার-উকীল-আঁফসার হয়েছে, আর 
পদরাণো অভ্যাসের সামান্য রূপান্তর ঘাঁটয়ে তাদের কেউ কেউ যে খুনে হয়ান এমন কথাই বাকে 
বলবে! 

দুগ্গোৎসবের বিরাট যজ্ধের সুফল বণ্টনে কেউ বাদ পড়ে না £ আল-ওয়ালা, বেগনওয়ালা, 
মাছওয়ালা, মেঠাইওয়ালা, মেওয়াওয়ালা, ফুলওয়ালা, ফলওয়ালা, শাকওয়ালা, 
পাতাওয়ালা, পানওয়ালা সবার পকেটেই কিছু না কিছু আশীর্বাদ বার্ধত হয় মায়ের। 

ঠাকুর আনা ও বিসর্জন দেওয়ার জন্য বাহকের যুগ আজ নেই, কিন্তু এই উপলক্ষে লরী- 
ওয়ালারা চুটিয়ে ব্যবসা করে। 

এ সব তো গেল প্রত্যক্ষ সংযোগসম্পন্ন উপার্জনের কথা । পৃজোয় নতুন জামা-কাপড়ে 
জতো ব্যবহার আছে বলেই তাঁত, দার্জ. মুচিদের জশীবকা চলে। অর্থকৃচ্ছ সাধারণ জীবনে 
জামা. কাপড়, জুতো প্রভীত কেনা তো মিনিমামের সাধনা । দুর্গাপূজার কেনাটা এখনো সামাজিক 
দৃষ্টিতে আনবার্য বিবেচিত হয় বলেই মিলগুল কমীদের বোনাস দিতে পারে, না দিলেও দাবা 
করতে পারলে লাভ হয় সেখানে। ছোট-বড় অজম্ত্র দোকান, অজস্র ফুটপাথ স্টল, বার মাসের 
রোজগারের অর্ধেক করে তারা পৃজোর বাজারে । 

কলকাতা শহরে কোন দোকানঘর খালি হলেই, অথবা বড় রাস্তার ধারে কোন পড়াঁত 
বড়লোক তার বাঁড়র বাইরের দিকে দরজা ফাাঁটয়ে ঘর ভাড়া দিলে, শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে যে 
জিনিষের দোকান বসে আজকাল, সেটি সোনার গয়না, আধুনিক নাম জ্য়েলারি। বিয়েতে গয়না 
আজকাল আর অপ্পাঁরহার্য নয়। "বয়ে দেওয়া তো রূমেই কমে আসছে, তার গয়না দেবে কে? 
বিয়ে তো এখন করা হয় এবং তারপর শুরু হয় গয়না করানো। করাতে হলেও তো উপলক্ষ্য 
লাগে এবং উপলক্ষে সেরা হল দুগোৎসব। পুজোর শাড়ীর মতই আজকাল পৃজোর গয়না । 
বোনাসের টাকার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার । ফ্যাশান দেখানোর প্রয়োজনে অনেক টাকা মজ:ীরতে খেয়ে গেলেও, 
সণয়ের দকটা অবহেলার নয়। নইলে কত পথ আছে, বোনাসের টাকা ফুটকড়াই হয়ে যেতে 
ছিদ্রের অভাব হত না। 

পূজার উপহারে বই-এর বাজার গরম। কত সাহিত্য কুটির কত নতুন নতুন সংকলন ও 
সঞ্য়ন প্রকাশ করে থাকে। পুজো সংখ্যা পন্ন-পান্রকার বাহুল্যে শিল্পী, বাঁধাইওয়ালা, হকার, 
বিগ্জাপনের এজেশ্ট প্রভাত সঙ্গে সাহাত্যিকও পুজোর শারদী রৌদ্রে বার মাসের ধান শুকিয়ে 
রাখে। পহজোর দ*মাস আগে কোন বাজার চলাতি লেখকের আপনার সঙ্গে দেখা করা তো 
দুরের কথা, টেলিফোন ধরার সময় নেই। সময় যাঁদ বা থাকে, ধ্যানভঙ্গের অবকাশ কোথায় ? 
সাধনা 'বাঘ/ত হলে সাহাত্যক পিম্ধ হবে কি করে! প্রাতিবারই পুজোয় কত নতুন পান্িকার 
প্রথম আবির্ভাব ঘটে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যায় প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা, কিন্তু প্রাপকের 
যার যতটদকু লেখা আছে, তাতে বাধা হয় না। ছাপাখানা, বাঁধাইখানায় যান, যান 
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কোন শিল্পীর বাঁড়, সর্বপই শুনবেন, পূজোর মুখ এমন সময় কোথায়! 
প্রসাধম ফিতে ক'টা থেকে শুরু করে, রোঁছুও, গ্রামোফোন, নতুন রেকর্ড-পৃজোয় 

সবকিছুর চাহিদা গরম। সিনেমা থিয়েটারে পুজোবাজারে বাছবিচার নেই, নিত্য হাউজ ফুল। 
বাঙলা দেশের প্জান্রমণাঁবলাসীরাই রেলওয়ে ও ইণ্টারনাল ট্যুরিস্ট ইনকামের অর্ধেক সরবরাহ 
করে। আর ট্যারজম-এর আনূষঁ্গিক ব্যবসাগ্যীল অর্থাৎ সুযুটকেশ, হোল্ডল, সতরণ্ঠী, বালাত, 
থালা, মগ, ই'দারার দাঁড় থেকে শুরু করে আমাশার বাঁড় সবই কিন.ত হয় বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনে । 

যত লোক বাইরে যায় তার অনেক গুণ লোক শহরে থাকতে বাধ্য হয়। তাদের ভিড়ে 
প্রাতটি পূৃজামণ্ডপ জমজমাট ।" সেখানে প্যাণ্ডালওয়ালা, ডেকরেটার, বিজলাওয়ালা. 

পানওয়ালা, ডালমুটওয়ালা চা-ওয়ালা সবাই সারা বছরের কামাই গুছিয়ে নিচ্ছে। 
কারো কারো মতে এ সবই অপচয়, না করলেই নাক বাঙালী অর্থনৌতক বিচক্ষণতার 

পাঁরচয় দেবে। কিন্তু অর্থনীতির সোজা হিসেবে একজনের যা বায়. অপরের তা উপাজন। 

কাজেই অপব্যয় বন্ধের বাদ্ধিমানী উপদেশ মেনে সবাই যাঁদ প্জা বোনাস ব্যাঙ্কে জমাতো,. যাদের 
রূপিয়ার জোর আছে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেওয়ার, তাদের বাড়তে দোতলার জায়গায় তিনতলা 
উঠতো শুধু, হিন্দস্থান টেন-এর সঙ্গে যোগ হত জ্টঃভডিবেকার প্রোসিডেন্ট। কিন্তু ব্যাঙ্ক-এর 
খাতায় সব টাকা পড়ে না বলেই, অজস্র সাধারণ দোকানদার ও তপতি, দাঁজ স্যাকরা দুটো পয়সার 
মুখ দেখে পৃজোয়, লেখক তার বাঁড়, গাঁড়র স্বপ্ন সার্থক করতে উঠেপড়ে লাগতে পারে- এক 

পৃজোয় চ'ল্লশটা লেখা লিখে, অবশ্য যদি না কোন পান্রকা মোটা টাকা দেওয়ার আগে সর্ত করে 
নেয়, আর কোথাও লেখা চলবে না। 

না চলুক। অর্থনীতির চাকা হূহু করে ঘুরে চলে আমাদের দাপৃজায়। ক্যামাক 
স্রীটওয়ালা আযাংলসাইড বড়লোকদের তো বারমাসই উৎসব। হিন্দুস্থান পার্ক-এর বাসিন্দারা 
হতই তাদের নকল করতে চায় করুক, দুর্গাপূজায় কেনাকাটার বাঙালী বোকামি যে তারা পোরিয়ে 
উঠতে পারেনি, এতেই বাঙলার অর্থনীতি পুম্টি লাভই করছে। 

যে গে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলোছলেন, সবার সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করলে তবেই শু 
উৎসব সার্থক। সে যূগ বদলে গেছে একেবারে । কিন্তু এ যুগেও যে মানূষ দুর্গাপূজার পরম 
শুভ উৎসবে বানময়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে, বোনাস যারা পায় না, তারা যে অন্তত ধার করেও 
উৎসব সার্থক করে যথাসাধ্য কেনাকাটা করে-তাতেই জাতীয় উপাজনের সার্থক বাঁটোয়ারা হয়, 
দুর্গাপূজা সংস্কারকদের এইট.কু স্মরণ রাখতে বাঁল। 

রাখাল ভ্রাচার্য 

সৌজন্য ও ভদ্গুতাবোধ 

আমাদের ভূতপূর্ব অধাশবররা বিদ্বজ্জনের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচার করে গেছেন যে, 
আমরা সৌজন্য বা ভদ্রতার ধার ধার না। কারণ আমরা তাঁদের মত কথায় কথায়, 'সার', 'বেগ- 
ইয়োর পার্ডন: বা থথযাজ্ক ইউ' বাল না। বলি না এ-কথাটা ঠিক, বোধহয় তাই নব্যভব্যদের 
মধ্যে এ কথা তিনাঁটর প্রচলন রীতিমত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়েছে। এতে আমরা কতটা 
সৌজন্যবান বা ভদ্র হয়েছি সে-কথা বিচার করার আগে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে এ দুটো 
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গুণ বর্তমান ছিল কিনা এ সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। 
ইংরাজরা কথায় কথায় 'থ্যাঙ্ক ইউ, 'সরি' বা 'বেগ্ ইয়োর পার্ডন্ঃ বলে বলেই তাদের 

সৌজন্যবোধ আমাদের চেয়ে বেশী ছিল এমন কথা জোর করে বলা চলে ক? ওরা যেমন উপরোক্ত 
কথাগুলি ব্যবহার করে তেমনি আবার তুই, তুমি আর আপানর বদলে একমান্র 'ইউ' শব্দাটই 
ব্যবহার করে থাকে । অর্থাৎ গ্রূজন থেকে পরম স্নেহভাজন পর্যন্ত সকলকার মাথাই একই 
শব্দের ক্ষুরে মোড়ানোর ব্যবস্থা আছে। পুরাণো ইংরাজীতে আপনি স্থলে "দাউ, "দ" প্রভৃতি 
শব্দের চলন ছিল, বর্তমানে তা বিলুপ্তপ্রায় । সে তুলনায় আমাদের মধ্যে বিদ্বজ্জন, শ্রেম্ঠ ও 
গুরুজনদের আপাঁন: অপাঁরাচত, স্বজ্প-পণ্রিচত, আত্মীয়-বন্ধুদের তুমি আর পরম স্নেহভাজন 
তথা নিম্নবগ্গঁয়দের তুই বলাই রাঁতি। এতে একমাত্র নিম্নবগ্ঁয়দের আহবান ছাড়া অন্যান্যদের 
আহ্বানে সৌজন্যহীঁনতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং বিপরীত ভাবেরই উদয় হয়। তবে 
'সাঁর' বা 'খ্যাত্ক ইউ'-এর সমার্থসূচক 'মাফ করবেন" বা ধন্যবাদ" শব্দের ব্যবহার ছিল না বললেই 
হয়। তাই বলে আমরা সৌজন্যহীন এমন কথা বলা যায় কি করে? ধন্যবাদার্য হলে গুরজন- 
স্থানীয়ের কনিষ্চকে আশীর্বাদ আর কনিষ্ঠের গুরুজনকে প্রণামাবিধি ছিল। সমবয়সী বা বন্ধু 
বাছ্ধবের তেমন ক্ষেত্রে প্রীতিসম্ভাষণের প্রচলন 'ছিল। যেহেতু কোন বিশেষ শব্দকে সৌজন্যবোধক 
[হিসাবে চিহিত করা হয় নি. তাই বলেই কি অসৌজনোর দায়ে দায়ী করা চলে আমাদের । ইদানীং- 
কালে অবশ্য দেশী-বিদেশী দোটানায় পড়ে প্রাচীন সৌজন্যবোধ ক্ষাঁয়মান, ফলে প্রাচীন সমজ্ঞুপ্রথা' 

জুপ্তপ্রা় আর বিদেশী অনুকরণে সৌজন্যবোধক শব্দের ব্যবহার সমাজের সর্বস্তরে একইভাবে 
প্রচলিত হয় নি। তাই কোন কোন সময়ে আমরা অসৌজন্যসূচক বাবহার করে বাঁস। তাছাড়াও 
আজকের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। এই ভাঙনধারা সমাজে প;রাণো 
মূল্যবোধ লুপ্ত হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন মূল্যবোধ গাঁজয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে অর্থাৎ 
এমন ব্রিশঙ্কু অবস্থায় স্বাভারিকভাবেই সামাজিক অসৌজন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। 
তারপর যখন সামাজিক সস্থিতাবস্থার পুনরাঁবির্ভীব হয় তখন মানীসক আস্থরতার অবসানের 
প্রমাণস্বর্প সৌজনাবোধও পৃনঃপ্রাতিষ্ঠ হয়। 

সৌজন্যবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভদ্রতাবোধ। ভদ্রলোকের আচার- 
ব্যবহার, চালচলন সবাঁকছ?তেই একটা ভদ্র তথা ভবাভাব স্প্রকাশিত হয়ে থাকে । 'এককালের বাবু 
কালচার' বলে যাকে বঙ্গ করা হয়, তারও গোড়ার কথা ছিল এঁ ভব্যভাব। অবশ্য সামাজিক 

অবস্থার পারবর্তন আর তারই সঙ্গে তাল রেখে সমাজের নব-গঠনে অনুসরণকামী দের ভুলে হয়ত 
সমস্ত জিনিসটা একটা হাস্যকর পাঁরহাস-উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠলেও তার 
মূলগত লক্ষোর নিশ্চয়ই পাঁরবর্তন হয় না। 

চাণক্য পণ্ডিতের সেই ীবখ্যাত শ্লোক 'সতাম ব্রুয়াৎ, প্রিয়ম ব্রয়াৎ মাব্রুয়াৎ সত্যমীপ্রয়ম 
ভদ্রলোকের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলা চলে। কোন লোক হয়ত পারিজ্কার মিথ্যা কথা বলেছে 
ভদ্রলোকের! ভাষ্যে তা দাঁড়াল, 'অনৃতভাষণ-দোষে-দুণ্ট' । কোন ঘোর মাতালকে বলা হত, জলমাগে' 
গমনে অভ্যস্ত'। চরিব্রহীন মানুষকে বলা হত, 'বারদোষ' আছে। কোন বিশেষ একটি অঞণ্ুলে 
রক্ষিতাকে 'জলপান্ন' বলা হত এ-কথাও আমরা শুনোছি। 

এহেন ভদ্রতাবোধের আঁধকারারা সৌজন্যবোধহীন ছিলেন, এমন কথা বলা 'কি সম্ভব ? 
অথচ আমরা আজ 'ধন্যবাদ' বা 'মাপ করবেন' বলতে শিখে আমাদের অগ্রবতদের বেমালুম অসভ্য 
কাণ্ডজ্ঞানহাঁন সৌজন্যহীন মানুষ বলতে সুরু করোছি। অথচ মজাএই যে, আজকের দিনের 
সঙ্গে আমাদের পূর্বপঃরদষদের ব্যবহারের বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকের আমাদের 

৯ 
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হার মানতে হবে। কারণটা অবশ্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। আজকের 
আমরা অনেক বেশী ব্যান্তস্বাতন্মের পূজারী, তুলনায়, পূর্ববতাঁরা সামাঁজক বাধনিষেধের 
অধাঁন ছিলেন। ধূমপানের কথাই ধরা যাক না কেন। সামাজিক সভায় হঃকো-পাওয়া সামাজিক 
স্বীকাঁতিরই নামান্তর ছিল। হঠকো বন্ধ হওয়া একঘরেরই সমার্থক ছিল। তখনকার 'দনে 
হঃকোখোরদের সংখ্যা আজকের দিনের সিগারেট বা 'বাঁড়খোরদের চেয়ে আনুপাতিক তুলনামূলক 
বিচারে কম 'ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সৌঁদন আজকের মত যন্ত্র" এমনাঁক বয়স্কদেরও মুখের 
ওপর ধোঁয়া ছাড়ার রেওয়াজ ছিল না। সামাজিক সভায় সকলকার হ*কোয় আঁধকার থাকলেও 
সমাজপাঁতি গ্রূজন তথা বয়স্কদের নলচে আড়াল করেই হ£কো খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। ব্যাপারটা 
হাস্যকর বলে মনে হলেও সাধারণভাবে সৌজন্যবোধের সুন্দর নিদর্শন এ-কথা না মেনে উপায় 
নেই। 

আজকের 'দনে নলচে আড়ালও উঠে গেছে । আমার চেয়ে বয়স্ক ব্যন্তুকেও 'ম্খণ প্রমাণ 
করতে আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত কার না। আমরা ভাঁব যে, সত্যের খাতিরে আমরা এ-কাজ 
করছি. অন্ততঃ এ বলে নিজের মনকে চোখ-ঠেরে থাকি। কিন্তু যদি কথাটা আক্ষরিক অর্থেও 
গ্রহণ করি তাহলেও প্রশন ওঠে, সেই সত্যই কি পূর্ণসত্য। আজকের পাঁরিপার্্বিকে যেটাকে আমরা 
ধুবসতা বলে গ্রহণ করছি, পারিপাশ্রবিকের পরিবর্তনে সে সত্যের মধ্যে কি পাঁরিবর্তন আসবে না? 
এমন দল্টান্তও অহরহই পাচ্ছি। কয়েক বছর আগেও পথিবীপ্রদাক্ষিণকারী নভোচারীর কথা 
কম্পনা অর্থাৎ ধারণামান ছিল। তা সত্যে পাঁরণত হবার আঁতক্ষীণ সম্ভাবনামান্ন ছিল. কাক্েই তাকে 

গমথ্যা বালে কেউ মনে করালে কারো বলার 'কছ্ ছিল না। অথচ আজ তা ঘটনা হয়ে দাঁডয়েছে, 
আজ্জ না ভোক আগামীকাল গ্রহান্তরে যাত্রাও বাস্তব সত্য হাবে: ভাঁবষ্যতে কি হবে না হবে তা 
নিশিত করে বলা না গেলেও অনুমান সাপেক্ষ কাজেই সম্ভাব্য সত্য। এ অবস্থায় নভোচারণের 
সতা ?নতা পরিবর্তনশশল। অন্য সত্যের ক্ষেত্রে একথা জোর করে বলা না গেলেও, এ-কথা 
সত্য বলে মেনে নেওয়া চলে যে. আমাদের সত্দর্শন অন্ধের হস্তশদর্শনের অনুর্প। কাজেই 
আমরা অংশমার দেখে তাকেই যাঁদ সত্য বলে আঁকড়ে ধরে অন্য আংশিক সত্যের আঁধকারাঁকে 
বাঙ্গ-বিদ্রপ করতে থাক তাহলে তাতে আমাদের প্রকৃত সতালাভ হয় না অথচ অসৌজনোর 
চরম হয়। অথচ যাঁরা এ অসৌজনা প্রকাশ করছেন তাঁরা সর্বদাই মাফ করবেন, ধনাবাদ, বেগ ইয়োর 
পার্ডন বলতে অভ্যস্ত। যেখানে আমাদের মধ্যে এমন অসৌজনোর প্রকাশ নিয়তই দেখা যায় সেখানে 
প্র্ববতঁদের অসৌজন্য সম্বন্ধে মন্তব্য অসমাঁচীন নয় দি১ অথচ আমরাও তা প্রাতানয়তই 
করাছ। নিজেদের কৃপমস্ডুকতা সাগরকে অস্বাঁকারে উদ্বুদ্ধ করছে, এ লজ্জা রাখব কোথায় ঃ 

এ অবস্থায় নিজেদের বিদ্যা জাঁহর করবার জন্য আমাদের এতিহ্যের বিরুদ্ধে বক্র মন্তব্য 
না করে যাঁদ আপনাদের দোষন্ুটিগুলো শোধরাবার চেষ্টা কার তাহলে 'প্রাতিবাস'র চোখের 
কুটোটি দেখার আগে নিজের চোখের কাঁড়কাঠ সারিয়ে ফেলার মহৎ কাজ সুসম্পন্ন করে আমরা 
মহাঁয়ান হব। আজকের দিনে আমাদের এই সাধনাই অবশ্য প্রয়োজনীয় 

রাঁব মিল্ন 



সমালোচনা 

রবীন্দ্রনাথ ॥ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। 
কাঁলকাতা। মূল্য দ:টাকা। 

কাঁবগ্র; রবীন্দ্রনাথ ॥ কাজী আবদুল ওদনদ। ইপ্ডিয়ান এসোসয়েটেড পাবালাশং কোং 

প্রাইভেট 'লিঃ। দাম বারো টাকা। 

রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন শ্রষ্টা যাঁকে কেন্দ্র করে বহ? কথা বলা হচ্ছে অথচ মানুষের আশ 
মিউছে না। আমাদের ভাবনা-চন্তাকে উদ্দীশ্ত করার কত আশ্চর্য উপকরণ তিনি ছড়িয়ে দিয়ে 
গেছেন। তাঁর সাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাশ্রল্থ বহ? লেখা হলো, আরও হবে। একই বিষয়- 
বস্তু নানা লোকের কাছে নানা রূপে প্রীতভাত হবে। অনেক টুকরো কথা, ছন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবনার 
উদয় হবে। সেগাল-যাঁদ. বৃহৎ প্রবন্ধের পরিসর না পায় তাহলে সখাক্ষপ্ত রচনার আয়তনে পাঠক- 
1চত্ততে উদ্দীপ্ত করবে। 

[বমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্ু-কথা সেই ধরণের সংক্ষপত রচনার সর্মাম্ট। এ-সব 
নচনা খুব বড় তত্বকথা প্রমাণ করে ন, রবান্দ্রজাবন ও সানহত্যে 1বশেষ 1দকানদেশ এহ সব 
গচনার ৬প্দেশ্য নয়। কোন একাঢ কথা লেখকের ভাবনায় বুগ্তাকারে ঘুরছে সেহ ভাবনার জাল 
লেখক ছাপার কাগজে ববাছয়ো দয়েছেন_যাদ পাঠকের মনেও ভাবনা জেগে ওঠে। একঢা কোন 
1দকে আকৃন্ঠ করা, ৩তবে কোন বশেষ 1সদ্ধান্তের দকে ঠেলে দেওয়া নয়। 

আপাততঃ মনে হতে পারে রচনাগযাল সংাক্ষপ্ত, বন্তব্য প্রায় কছুই নেই, এ শুধু নিজেরই 
কথা বলার আনন্দে ।কছদ বলা। প্রবন্ধের জগতে এরাহ্ রম্য-রচনা। সাতাঢ রচনা 1নয়ে রবান্দ্র-কথা। 
'বষয়বস্তুরা দক থেকে নতুনত্ব আছে 'কোট উপো।ক্ষত।' রচনাঢতে। এই জাতায় রচনার এহাঢই 

[হক বষয়বসতু । 'সংগণক রবাল্প্রনাথ' 'রবান্দ্রনাথের ছন্দ' রবান্দ্ুপাহত্যে সমাজাচন্তা এত অল্প- 

পারসরে ক্ষাণক ভাবরোমল্থনের যোগ্য বষয়বস্তু নয়। ীকন্তু কোট উপোক্ষতা সেই জাতের 
[বষয়বস্তু যা নয়ে বড় প্রবন্ধ না লিখলেও দু-চার কথা বলা যায়- যাতে সদ্ধাল্ত নেই কন্তু 
ভাববার বষয় আছে। কেটি ক শেষের কাবতার উপোক্ষতা 2 এই প্রশ্ন লেখক তুলেছেন। আমত 
লাবণ্যর প্রেমের যে উজ্জল বর্ণে শেষের কাঁবতার ভাবমণ্ডল রাঁঞজত তার মধ্যে কোট কতটুকু । 
লেখকের নজের অবশ্য একটা 'সদ্ধান্ত আছে--মতা-বন্যা-রোমান্সের ঘন পর্দা সাঁরয়ে দেখলে 
বোঝা যায়, কোঁটর মুখ চান্রুত হলেও তার মধ্যে উজ্জল স্নিগ্ধ চাউনী আছে।' এই লেখা পড়ে 
ভাবতে ইচ্ছে করে, কোটির কথাই ভাব নতুন করে। এই রচনার সার্থকতা সেইখানেই। 

কাজ আবদুল ওদুদের এই সাড়ে পাঁচশো পাতার 'বিরাট গ্রন্থাটি হাতে পেয়ে ভাবতে কিছ; সময় 
লাগলো যে এটি কোন জাতীয় গ্রন্থ-_জীবনী না সাহত্য সমালোচনা । পরে মনে হলো রবীন্দ্র 
নাথের মত সাহিতাত্রম্টার জীবনীতে সাহত্য সমালোচনা তো একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকবেই। 
তা না থাকাটাই তো অস্বাভাবিক। যাই হোক বইটি থেকে জানা গেল এটি প্রথম খণ্ড। বাল্য ও 

কৈশোরের জীবনী কবির নানা রচনা থেকেই পুনর্গঠিত হয়েছে। সেখানে নতুন তথ্য কিছ নেই 
এবং এ অংশে লেখকও নিশ্চয়ই নিজের কোন কৃতিত্ব দাবী করেন না। ত'র ীনজস্বতা স্পম্ট হয়েছে 
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সাহিত্য সমালোচনায়। প্রথম খণ্ডে নৈবদ্য পযন্তি তিনি গ্রন্থে স্থান দিতে পেরেছেন এবং কয়েকাঁট 
গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি সমালোচনায় কিছ; না কিছ? বলেছেন। আঁধকাংশই এ পযন্ত প্রকাশিত সমা- 
লোচনার অংশবিশেষের পদনরুদ্ধার। সেগুলি নিয়ে আমাদের আলোচনার কু নেই। বরং সেগুলি 
পড়তে পড়তে মনে হয়েছে ষে কাবর নিজের লেখা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা, অন্যান্য 
সমালোচকদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি "দিয়ে গ্রন্থটি অকারণে বিরাট ও ভারাক্কান্ত হলো। রেফারেন্স 
যোগানো যখন এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, তখন নিজের মতামত না লিখে শুধু পুরানো (অন্যসূন্লে 
প্রা্তব্য) মতামতের এত প্দনরুল্েখ কেন। যেমন সমাজ-গ্রল্থের 1২৪ পৃঙ্ঠা আলোচনায় পধান্ত 
হিসাবে পাতা পাঁচেক লেখকের লেখা, বাকী সবই উদ্ধূতি। সমাজের প্রবন্ধগ্ীল থেকেই উদ্ধৃতি । 
প্রকৃতপক্ষে সমাজ-্রল্থাট যাঁদ কার:র পড়া থাকে তবে 'তাঁন এই ২৪টি পজ্ঠা স্বচ্ছন্দে উল্টে যেতে 
পারেন। কারণ এ ২৪ পাতায় শুধু উদ্ধৃতি আছে। তেমান ছিল্বপন্রাবলী, তেমান পণ্চভূত। 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আজ বাইশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও যাঁদ আমাদের সমালোচনা 
পাতার পর পাতার 'এই অর্থহীন উদ্ধৃতির হাত থেকে নন্কাত না পায় তাহলে তা লঙজ্জারই কথা। 

কোন কেন ক্ষেত্রে লেখক কছন কছ? সমালোচনা করেছেন। এ বইয়ের যেটুকু আকষণ তা 
এ সমালোচনাংশ ঢকুতেই। সুতরাং সেহগুাল সম্বন্ধে দু-একাঢ কথা বলা অগপ্রাসাঞ্গক হবে না। 
প্রথমেহ চোখে পড়লো মালনার সম।লো৮না। লেখক পরবান্দ্রনাথের ভামকা।ঢকে অনুসরণ করে 
বলেছেন যে, গ্রাক নাট্যের যে সংযত সংহত এ৭ং দেশকালের ধাপায় আ।বাচ্ছন রূপ অ।ছে, 'কাব4 
আগো কয়েকখা।ন নাকে এমন সংখও সংহত রূপ আমরা দেখবে।। বলা বাহুল্য পেখক পব।*্দ্রনাথের 

ভুমকা।ডর মণ্তব্য।ডকে 1বনাবচারে মেনে ।নয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মা।লণ। কে দেশকালের 
সংহ৩ সংযত রূপ নেহ। ঘ্নাস্থণ ও কাল, দুই |বাক্ষপ্ত ও |ব।চ্ছন্ন। ক্ষেমংকর কোন দেশে গেণ, 
কোথায় সেন্য পেল, কত।দন পরে এলো এ-সব প্রশ্ন ভাবলেহ দেখা খাবে যে গ্রাক নাটকের দেশ- 
কালের আব।চ্ছন্ন ধারা এহ নাঢকে নেহ। 

আর কোথাও কোথাও দেখেছ অন্যদের সমালোচনা যে লেখকের ছন্দ হয়॥ন তা তান 

বলেছেন, ।কন্তু কেন সে সমালোচনা গ্রাহ্য নয় সে-কথা ঝলেন [ন। যেমন 'নগর-সঙ্গাত' কাবার 
সমাপোচনায় ।পখছেন (পৃঃ ৩০১); 'প্রভাঙবাবু ও চারুবাখ, এহ কাবতার ।কছ, [ভন্ন ব্যাখ্। 
[দয়েছেন। কল্তু শে ব্যখ॥ বোধহয় দেওয়া যায় না।' ৬ন্ত সম।লে;চকদ্বয়ের ব্যাখ্যাও উদ্ধত হলে। 
না, তা কেন গ্রাহ্য নয় তাও জানা গেল না। এহ্ সম্পূণ যোগাযোগহান মল্তব্যাটরাক কোন 
শ্রয়েজন ছল। 

আবার আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি কোন কোন প্রখ্যাত সমালোচকের [কছু ।কছু মতামত 
যা এযাবংকাল ঠাবনা প্রাতবাদে চলে আসাছল লেখক সেগ্নালর খণ্ডন করেছেন। ১৬৪ পৃ্ঠায় 
মোহতলালের জগৎ ব্লহমবাদ তন্ত্র সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য সমীচীন এবং উল্লেখযোগ্য । মোহিতলাল 

যে 'জগং ব্লহমবাদ' তত্বের দ্বারা 'অশেষ বৌচন্রযপূর্ণ রবান্দ্র-সাহত্য কে সংকীর্ণ একাঁট ধরণের 

ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়েছেন সে-কথার উল্লেখ করে লেখক বলছেন, 'এমত একদেশদশন ভিন্ন আর 

কিছু নয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনার সাক্ষাৎ পেলাম ১৩৭ পৃচ্ঠায় "হিং টিং ছট,' 

কাঁবতার। হিং টিং ছট্ কাঁবতার পটভূমি য'রা জানেন তাঁরা এ কাঁবতার মূল তাৎপর্য বঝবেন। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম ও সমাজাচন্তায় গোড়া থেকেই যণীন্তবাদী, ফলে সংস্কারাচ্ছন্নতার বিরদ্ধে 
ত'র তীব্ন ভাষণ বারবার শোনা গেছে। মোহতলাল রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেক ক্ষেত্রেই 
সমর্থন করেন নি। বিশেষ করে হিং টিং ছট্ কাঁবিতায় প্রাতক্রিয়াপন্থীদের যে আঘাত রবী ল্দ্রনাথ 

করোছলেন তার বিরুদ্ধে মোহতলাল গ্যেটের উত্তি উদ্ধৃত করেন 'সুপারষ্টিশান আর্ দি পোয়োটি 
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অব্ লাইফ । গ্যেটে সম্পকে ওদুদ সাহেবের অবশ্যই বলবার আধিকার আছে। বাংলা সাহিত্যে 
তাঁর 'কাবগুর গ্যেটে' এ-সম্পর্কে তাঁর অধিকার কায়েম করেছে। মোতিলাল উদ্ধৃত গ্যেটের 
এ বাণী সম্বন্ধে ওদুদ সাহেব বলছেন, শতানি ভুলে গেছেন, কাবর আব্লমণের লক্ষ্য নিরীহ 
নির্পন্নব নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনগণ নয়, তাঁর আরুমণ স্থূল অন্ধ-কুসংস্কারের ধৰজা উত্তোলন 
করে যারা নতুন করে দিশ্বিজয়ে বেরুতে চাচ্ছে তারা । এমন দলের প্রাত গ্যেটের অবজ্ঞা চিরাদন 
প্রবল ছিল।' (১৩৮ প্ঃ) 

এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ স্থানে স্থানে গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা। ঠিক এই- 
জাতীয় তুলনামূলক আলোচনা অন্য গ্রন্থে নেই এবং সৌদন থেকে এই গ্রন্থের কিছুটা আভনবত্বের 
দাবা অনস্বাকার! | গ্যেটের সম্পকে" রবীন্দ্রনাথের নজেরও কোতূহলের অভাব ছল না। তান 
৷ছন্নপন্ত্রের একাঢ বচাঠতে গেটের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আশেপাশের সজাব মানবজগতের মধ্যে 
৬।বের প্রবল আন্দোলনের মধ্যে, পারপূণ প্রাণের সচল জোয়ারের মধ্যে গেটে ।নজেকে প্রকাশ 
ক্নতে পেরোছলেন। আর তারহ পাশে পাশে নাবকার, ডৎসাহবোধহান বাঙ্গালা-জাবনের 
1স্তামত আঙ্ছন্নতা তাকে হতাশ করেোছল। কাব বলোছলেন, 'আমরা হতভাগ্য বাঙ্গালা লেখকেরা 
মানুষের [ভ৩রকার সেং প্রাণের ভাব একাল্ত মনে অনুভব কার আমরা আমাদের কল্পনাকে 
সবদাহ সত্যের খোরাক দয়ে ব।চয়ে রাখতে পার না, নজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একট 
সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পারমাণে আনন্দাবহান হয়। আলোচ্য গ্রন্থের 
লেখক গে/চে ও রবান্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বহহস্থলেই পাশাপাশ করেছেন, এবং পাঠকমাত্রেই তাতে 
শতুনত্বের আস্বাদ পাবেন। পঃ ১৯৩২, ১৩৭, ২৮৬, ২৮৮ ৩০০ প্রত্ীত সন্ধান করলে 

পাঠক গ্যেটের প্রসঞ্গ আলোচিত দেখবেন। 
পরবতাঁ খণ্ডে লেখক যাঁদ নজস্ব মতামত ও চিন্তাকে আর একট বেশী জায়গা দেন 

তাহলে গ্রণ্থ আরও আকর্ষণীয় হবে। 
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1)) 01811010 /১05610151178 96151065 1১15206 1,00. 2100 19019115160 10) (1) 10017101) 03011)1)61 
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রবীন্দ্রনাথকে যাঁদ চলার কবি কিংবা গাঁতর কাব বলে আখ্যাত করা যায় তাহলে খুব 
বেশি ভুল হবে না। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে এ মতবাদকে সপ্রমাণ 
করাও কষ্টসাধ্য হবে না। কাবির এই চলা বা গাঁত শুধু বাস্তব অর্থেই সত্য নয়-_তাঁর কাবি-মানস 
বিবর্তনেও এ গতিবেগ অনদ্বীকার্য। তাঁর দৃম্টি-বহুল কর্মমুখর জীবনে যত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ 
তিনি করেছেন আমাদের দেশের কোন কাঁবির জীবনে সেরূপ ন্বীজর তো দেখা যায়ই নি-_বিদেশের 
কাঁবদের জীবনেও সেরূপ নাঁজর সহজলভ্য নয়। যা অজানা ও অচেনা তা কাবকে চরাদনই 
আকর্ষণ করেছে। আর সে শুধু মানস আকর্ষণ মাই নয়--তাঁন সুযোগ পেলেই তাকে বাস্তবে 
পাঁরণত করতেন। এই অজানার আকর্ষণ তাঁকে কৈশোর থেকে বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত টেনে নিয়ে 

বোঁড়য়েছে এীসয়া, ইউরোপ ও আমোরকার নানা স্থানে । বাঁব প্রথম বিদেশ যান্না করেন ১৮৭৮ 
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খঙ্টাব্দে মানত ১৭ বংসর বয়সে । ত্র শেষ বিদেশ যাল্লা ১৯৩২ থঙ্টাব্দে ৭২ বংসর বয়সে। এই 
বংসর তান িমানযোগে পারশ্য ও আরব ভ্রমণে গেছিলেন। 

সাডীলওল্লনিজল ব০৬্জ টানার ব্িত 
পসরা তিনি সাজিয়ে রেখেছেন আমাদের জন্যে তাঁর অনবদ্য সাহত্যসৃন্টিতে। বাস্তব- 
জীবনে তার এই গাঁত নানাভাবে তাঁর সাহিত্যসৃন্টতেও করেছিল গাঁতর সণ্চার। 
কোন একটা বিশেষ শিজ্পসৃন্টির রীতি 1নয়ে কাব দীর্ঘাদন খাস থাকতে পারেন নি। নিজের 
সৃন্টিকে তিনি বারবার পশ্চাতে ফেলে গেছেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা ও উৎসাহে । তাই 'িত্য 
নতুন ছন্দে ও ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সাহত্যসান্ট। আজ আমরা তাঁর সেই বহ্যাবাচন্ 
স।।হত্যসাম্ঠগহাল পাড় এবং ীবস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাব একক জীবনে একাট মানুষের পক্ষে ক 
করে এতা বাচন্র র/না-সম্ভার রেখে যাওয়া সম্ভব । রবান্দ্র-প্রীতভার মূল।স্থত গাতর তত্বাট এই 
গহস্যোল্াঢনে খা।নকঢা সহায়তা করে। তাঁর প্রাতভা [ছল অনেকঢা বেগবতা নদ|র মত-_আপন 
চলার বেগে সে যেমন অনেক অবাঞ্ত জঞ্জাল সারয়ো নয়ে গেছে, তেম।নহ অজস্র বা!ল-মা।ঢতে 
রেখে গেছো বপুল স্াাম্ডর সম্ভাবনা । তার এই বামন প্ররতভার স্কূরণে দেশ-বদেশের ভ্রমণ-শখ্ধ 
আভঙ্ঞতা তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তার সেহ পথ চলার কা।হন। ণন৷ভাবে ছাড়য়ে আছে 
কাবর বহু গদ্য ও পদ্য রচনায়। 

ক।বর এহ পথ-চল।পন কাহনী অবলম্ধন করেই কাখর শতবাষ ক জন্ম-জয়ন্ত। উৎসব উপলক্ষে 
ডনলপ রবার কোম্পানা ॥হ্বাণ্ডয়া) [লামচেড প্রকাশ করেছেন তাদের "দ ওয়েফেয়।রং পোয়েড 
শ।মক হংরেজ সঙ্কলন গ্রল্থঢ। এহ সঙ্কলন গ্রম্থাট একা।ধক কারণে ডল্লেখখে।গ।। এহ শ্রল্থঢ 
এক৮ ঝ/বস।।য়ক প্র।তম্ঞনের প্রচার-প্রয়াস হলেও, এর মধে। কোথাও প্রচ।রের গন্ধমান্্ নেহ। এহ 
সঙ্কলন গ্রণ্থ।৪তে একমান্র রবাশ্দ্রনাথ ছাড়া অন কারও রচনা নেং। গ্রল্থথখা।ন হংরে।জ াষ।র 
রচত বলে সেখানে রবান্দরনাথের 1নজস্ব হংরোজ রচনা পাওয়া যায় 1ন, সেখনে ৩র বংলা রচনা 
হংরে।জতে অনব্বাদ করে নেওয়া হয়েছে মা হংরোজ অন্দবাদে যাদের সাহাব্য নেওয়া হয়েছে 
৩'রি। সবাহ্ স্বন।মধন্য। ডভদাহরণস্বরূপ শ্াবফু দে, শ্াহরণকুমাব সান্যাল, শ্রাপমর পেন, শা ক্ষত।শ 

রায় শ্রাগারজাপ্রসনন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের নাম করতে পার । এহ গ্রত্থাচর পারকণপনা, প্পসঞ্জা, 
প্চনাংশনবাচন প্রভাতর মধ্যে উন্নত রুাচ ও রবীন্দ্রনাথের প্র।ত শ্রদ্ধার স্পন্ড পারচয় পাওয়া 
যায়। কাবর জল্ম-শতবার্ষকা উপলক্ষে অজম্্র সঙগকলন এপর্যন্ত চোখে পড়েছে। সেগদালর মধ্যে 
এহ সঙকলনাট নঃসন্দেহে একাটবশেষ আসনের দাবী করতে পারে। 

ভামিকয় এই সঙ্কলন প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঞ্গে উদ্যোন্তারা বলেছেন £ 'কাবষে 
গতিবেগ এত ভালবাসতেন এবং যে গাঁতিবেগ প্রাতাদন দূরকে নিকটে আনে সেই গাতবেগ সান্টর 
জন্যে, চাকা চাল রাখার প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা এই বই-এর মাধ্যমে এই বিশ্বপ্রোমক পথ-চলার 
কাঁবকে আমাদের প্রণাম জানাই ।' তাঁদের এ উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে । কবির জীবন-স্মৃতি, 
[ছন্নপন্র, ইউরোপ প্রবাসীর পন্ন, ইউরোপ যারীর ডায়েরী, 'বাচন্র প্রবন্ধ, পথের সণয়, জাপান যান্নী 
প্রভৃতি গ্রল্থ থেকে তাঁর ভ্রমণ-জীবন সম্পাক্তি বহু উল্লেখযোগ্য উদ্ধত দিয়ে সঙকলিত হয়েছে 
এ গ্রল্থাঁট। এছাড়া, সমধর্মী কতকগ্যীল কবিতারও অনুবাদ আছে গ্রন্থাটিতে। সর্বোপার বড় কথা 
এই যে এীতহাসিক ক্রমান্বয়ে গ্রাথত এই গ্রন্থটির প্রাতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে কাবর জীবনের উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে কাবর একটা মোটামুটি সংক্ষপ্ত জীবন- 
কাহন?ও গ্রল্থখানিতে পাওয়া যায়। কাঁবর 'বাভল্ন সময়ের ভ্রমণকালীন যে সব ছাব আলোচ্য-গ্রল্থে 
স্কাঁলত হয়েছে, সেগালও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমনা্রত সদশ্যে এই গ্রন্থথানি রচিবান পাঠক- 
মান্রেরই সমাদরলাভ করবে বলে আমার বিশবাস। 

গোপাল ভোঁমিক 
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আর হু গোকন ঠোনার চোট 
প্রাতম চান করা ঠ্রেলাবাংমা দেখু 
বাংণা চাবমাওজাইসিডিযমগাচ 
ঘা ঢুমাম জল আনান চু 
মানিক ধার টিয়না/ফিউ খা 
বউও লীন গাঠি নদী চু 
বাংলা দেখ এ্েলনী ঢায়ে গন ধাম 
আদম পট কু অর খা গাড় বুটান। 

পতন নত্সার মার গুডুল 

পশ্চিম বাংলার মনোমুগ্ধকর খেলনা ও পুতুল পশ্চিম বাংলার মনোহর রূপেরই প্রতাঁক। 
পাশ্চমবঙ্গ শিল্পাধকার নতুন নতুন নক্সা ও আধ্যানক তৈরি পদ্ধাত প্রয়োগের দ্বারা সোলার, 
মাটর, পোড়ামাটির, শিংএর, কাঠের, বাঁশের ও পিতলের খেলনা ও পুতুল গড়ে তুলতে 
সাহায্য করছেন। এই সমস্ত দ্রব্য কলিকাতা ও হাওড়ার সরকার বিপণন কেন্দ্রে ও 
ওয়েন্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রস কর্পোরেশন 'লামিটেডের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিক্ুয় 
কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 

শিল্মাধিকার ( কুটিরশশল্প বিভাগ ) 
১ হেস্টিংস স্ট্রীট (দশমতল), নতুন মহাকরণভবন, কাঁলকাতা-১ 

কর্তৃক প্রচারিত 
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উভয় বাংলার বন্ত্রশিয়ে 

বিজয়-ঘজয়ন্তীবাহা 

০াভ্ছিনী শ্ষিলহল্ 

ভিনস্মিভেত্ভ, 

116 66513050106 

(60111800181 ০০০01765315 8 

18002081121 
স্বাপিত১৯০৮ 

পপি 
১নং মিল কুষিয়া পূর্ব বাংলা) 

£ ৪ | ২নং মিল বেল্রঘরিয়া (পল্চিম বাংলা) 
র 9709262£ 

06 10090 
8৩15 : ম্যানেজিং এজেন্টস £ 

পি পেপার 
চক্রবর্তী সঙ্গ এ কোং 

২২ ক্যানিং প্রা, কলিকাত।। 
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াঞ্খন্না শ্ঞ্রাস্জ 
ভ্রোক্ষা 

সাধন! উৎধালর রোড কলিকাতা” ৪৮ 

এ, শ্রীযোগেশচন্ত্র ঘোষ, এম, 
ইপাব এফ, সি,এম, (লগুন) এম, বি, এস আমেরিকা) 
ভাগলপুর কলেজের রমায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাগক । 

কলিকাত| কেন্্র-- ডাঃ নরেশচজ ঘোষ, 

এম, বিঃ ঝি এস, ( কলিঃ) জামুর্বেদ চারা 
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 কতোর আরম ও বৈ্ের হারা কি 0৩ করা থর তার 

ভনা ধরি কোন উাহরণের গ্রয়োউর হয় আমি জুগেখ। 

ওয়াকগ থিগিটেডের নাম উল্লেখ করবো । ছোট অবস্থা 
, থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অভি আধুনিক ধধ্রপাতি 

গথ্রিত এক বিরাট কারখানায় গরিণত হয়েছে । বিছেশে 
উ₹ গত দবচেরে গেরা কাণির থে গত উকর্ষ গুগেখা 

»স্থী দেই ওথের অবিকার?। এই প্রতিষ্ঠান আদর বৈদেশিক 
উ হুদা পারক্ষণে গহাধা করছে। আঁকে ভীচের এই 

তে রজত-উর়ন্টি উপণক্ষে আঙারিক আডিনন্দন জীন) । * 

৬ ৯ (14৮৮ ৮০৫৮ 

হনে যা শল্মার্কহন লিমিটেড 

সপ শন ০ সাপ | পাজি পাপ পারার 

6০914746012 

[106 011670181 7176 810 (০6716791 

ঢঃ90781106 (00711098175 160. 

12040%2) 0105 : 1360 01005 : 

4, 1005 (81786, 0767081 39110/185, 

1091৫ 

11 5006 0৮1৭5/1, 115008105 হ5001851161৭15 

০811০017187, 90118/1-1. 



সমকালীন ॥ আশ্বন ১৩৬৯ 
সি আস ৯৯ পাপী পপ সা পদ না রা 

আনন্লো০তলন্ে অপন্দিহ্হাশ্খ 
“কাকাত্য়া" মার্কা ময়দা 
“লঠন” মার্কা ময়দা 
“গোলাপ” মার্কা আটা 

প্রস্ততকারক £ 

দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ 
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ 

ম্যানেজিং এজেঞ্টস্ : 

খ যানে ঞ& কোং নি? 
নিবেদক ঃ ঢীবুরী 09 কোং 
৪/৫, ব্যান্কশাল গ্রীট, কলিকাতা-১ 

সীট পশলা | পপি পপি শপ ৩ প শা শশী শসা পপ পপ পোপ 

৬পৃজারবাজারে শ্রেষ্ঠ পণ্য 00 

ধতিহমণ্ডিত থাংলার (িশম ও অন্যান্য কুটারশিল্স 

হর গরিবেশক_ 

গণিমবজ বেখমশিল্পী ইমবায় মহা লিঃ 
(সরকারী শিল্প বিভাগের প্রত্যক্ষ ততাবধানে-খাদি গ্রামোদ্যোগ 

কমিশন দ্বারা প্রমাণিত ) 

£ বিক্লয় ভাগ্ডার £ 

১। ১২।১, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ 

২। কুটীর শিল্প বিপাঁণ 
১১এ, এসপ্ল্যানেড ইন্ট, কিকাতা-১ 

৩। ১৫১।১এ, রাসাবহারী এভোনিউ, কাঁলকাতা-২৯ 

৪। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ 

৫। নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪ 
সপ পাপা 
১১৯১ 



সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৬৯ 

॥ নবীন সমালোঢনার তিনটি গ্রন্থ 

রবান্দনাথের রূপকনাট্য-_ডাঃ শাল্তিকুমার দাশগ্প্ত ১০০০ 
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যগুলি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম একাট সম্পর্ণাঙ্গ আলোচনা 
প্রকাশিত হল। রূপক প্রতাঁক প্রভীতর পার্থক্য বিশ্লেষণ এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকগ্লির চারত্ 
নির্ধারণে সহায়ক এই গ্রন্থটি ছান্ু, রসিক নাট্যবোদ্ধা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। 

রবাঁন্দ্নাথের গদ্যকাবিতা_ধাঁরানন্দ ঠাকুর ১২০০ 
ন্রপদী আর পয়ার নিয়ে যান্লা সুরু করে, ছন্দের নানা বোঁচিন্রের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দর- 
নাথের এই সৃষ্টির নপুণ বিশ্লেষণ হয়েছে এই গ্রন্থে। 

সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ সোমেন্্নাথ বসু ৪০০ 
রবীন্দ্রনাথের প্রাতিভার বিচিন্্ দীপ্তি ও সোন্দর্যের আলোচনা ও বিষ্লেষণে দশাট প্রবন্ধের 

সমান্ট। 

০ 

বুকল্যাণ প্রাইভেট লিমিটেড 
১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৩ ৰ 

সপ 
সস টি সপানিলা সপ লতি 

শপ সি 
ঁ 

ক্র. পা সপ 

ভারতের শান্ত-সাধনা ও শান সাহিত্য নার 
্রন্থাট রচনার জন্য ডঙ্ঈর শাশতৃষণ দাসগৃপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ 

8811581) /1101.0-8510/1] 010101181 5555 
বহ: প্রশংঁসত উচ্চ-মানাবিশিষ্ট ইংরেজী -বাঙ্গালা আধ্বানক শব্দকোষ [১২॥] আমাদের বই সব পাওয়া যায় 

তি রঃ খানি একব্ে) ততীয় মুদ্রণ [১২২] 
রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরাঁচিত 

পূর্ণাঙ্গ রামায়ণাটর বহ্যবর্ণ চিত্র সমন্বিত যুগরুচিসম্মত আনন্দ 055 সিরা 
প্রকাশন। ডাঃ সনাীতিকুমার চট্রোপাধায়ের ভূমিকা সন্বালত। [৯] 

বৈফব পদাবলা রমেশ রচনাবলাঁ 
সাহিত্যরত্ শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের 
সত্কলন, টাকা, শব্দার্থ ও ব্ণন্মক সী সববালত পদাবলী সাঁহতোর নিলি রা বলা 

আধানিকতম আকরপ্রস্য। [২৫] ডি টনি 

রবান্দুদশ ন (কর্তক সম্পাদত ও লেখকদিগের 
পারবার্ধত তৃতীয় সংস্করণ বাঁহর হইল। শ্রীহরম্য় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক | সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। 

রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২] বি ডান 

জীবনের ঝরাপাতা দি 
রবীন্দ্রনাথের ভাঁগনেয়ী সরলা দেবাঁচৌধুরাণীর আত্মচারত। ঠাকুরবাড়ির ; পস্তক-তালিকার জন্য লিখন £ 

আলেখ্য। 18.) সাঁহতা সংসদ 

নংসদ ৰাঙ্গালা অভিধান ৃ 
সংশোধিত ও পাঁরবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ৮৫০ নঃ পঃ ৪ ৮০৬০৭০ 



সমকালীন ॥ আশ্বিন ১৩৬৯ 
পপ, 

স্মরণীয় ৭ই 

আযআসোসিয়েটেড-এর গ্রল্থাতিথ ॥ প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয় ॥ 

॥কয়েক টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥ 

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গহের আকাশ ও পৃথিবী ১০০০ 

প্রাচীন মানুষ যা দেখে বিস্ময়ে আভভূত হয়েছিল, তা হলো আকাশ ও পৃথিবাঁ। তারই রহসাময় 
পারচয় সরস গল্পের ভাঙ্গতে লেখা। 

দিলপকুমার রায় সংকলিত দ্ৰিজেন্দ্র কাব্য-সণ্টয়ন ৮:০০ 

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, সমালোচক শ্ত্রীনারায়ণ চৌধুরী, সুরকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও 
শ্লীরাজে্বর মিত্রের ভূমিকা এবং দিলনপকুমার রায়ের কাব্যসমালোচনা সমদ্ধ। হাসির গান, 
আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, ভ্রিবেণী, গান, নাটাকাব্য (সীতা, পাষাণী সোহরাব রূজ্তম ভনজ্ম) 
প্রীতি সঙ্গীত ও কাব্যগ্রন্থ এবং 'দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত ও খন্ড কবিতার 
গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্ীলর সংকলন। 

সুধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত বিবিধার্থ অভিধান ৬:৫০ 

বাংলা ভাষায় সম্পর্ণ নূতন ও অভিনব আঁভধান-প্রায় ১৫০০০ শব্দের সমন্বয়ে গ্রাথথত 

বাঁশল্টার্থক শব্দ (10191)$) এবং বাকযাংশ (10856$) £ প্রবাদ ও প্রবচন £ দেবদেবা, নাম, 
স্থান ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন বিশিষ্টার্থক শব্দ ও প্রবাদ ঃ বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ ৫ বাংলায় 
প্রচলিত 'বাভন্ন প্রাদোশক শব্দ £ বৃহৎ"বাচক ও ক্ষুদ্র-বাচক শব্দ ঃ সমণ্টিগত জিনিসের নাম £ 
দ্বিত্বমূলক সহচর শব্দ £ সহচর শব্দ £ ঃ বিপরাঁতার্থক শব্দ বা গ্রাতিচর শব্দ £ উপচর বা বিকার 
শব্দ $ বিপরাতার্থক যুগ্ম শব্দ ৫ বার শব্দ, আওয়াজ, ডাক, ইত্যাদি £ বাংলা শব্দের বিকৃত 
ওগ্রাম্য রুপ £ যদ্ধোত্তর নূতন বাংলা শব্দ £ ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ ঃ বাংলা আঁশম্ট শব্দ বা অপশব্দ £ 
রা রা তা জানি 

॥বিশ্বকবি প্রসঙ্গে ॥ 

'রবীন্দ্ুজীবনী'-কার শ্রীবিশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদত 
কাঁব-প্রপাম ৫*0০0 একা মুখোপাধ্যায়ের 

রং ৩.৫০  [কাবগুরুকে নিবোদত বাংলা কবিদের 
কী কাব্য-সংকলন। 

সামন্তের হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 
রবাঁন্-প্রাতডা ১০০০  সৌখান নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩:৫০ 

কাজী আবদুল ওদ্দের বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
১২:০০  রবীন্দ্-কথা ২০০. 

ইণ্ডিয়ান আ্যসোপিয়েটেড পাবালাশিং কোং প্রাইভেট লিঃ 
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ 



১৯১৬ সনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাপান ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে সবুজপন্রে এই ভ্রমণবাত্তান্ত 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং ১৯১৯ সনে পযদ্তকাকারে গ্রাথত হয়। 

মূল গ্রন্থের আতরিন্ত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রাসাঙ্গক রচনা এই সংস্করণের পারশি্টে 

সংকালত হয়েছে, এবং গ্রল্থপারচয় অংশে জাপান-পাঁরদর্শনের পূর্বাপর পটভূমি 'বস্তৃতভাবে 

ব্যাখ্যাত হয়েছে। 

প্রখ্যাত জাপানী চিন্রশিজ্পী-আঙ্কত প্রচ্ছদচিত্রে ও অন্যান্য চিত্রে, এবং দু্প্রাপ্য আলোকচিন্রে 

এই সংস্করণ ভূষিত। 

রবীল্দ্রীজজ্ঞাস; সাহত্যরাঁসকদের পক্ষে জপাঁরহার্ষ 
বগজের মলাট ৪10০9 | বোর্ড বাঁধাই & | ৫০ 

'বশ্বযান্রী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থমালার অন্যান্য গ্রল্ 

'্াশ্চম-যান্্রীর ডায়ারী ৩,০9০, ৪. ৫9 

জাভা-যা্রীর পন্ ৩,০০0, ৪৫০ 

যরো'প যাত্রীর ডায়ারী ৫.০০, ৬ ৫0 

মরোপ-প্রবাসীর পত্র ৪৯৫০ ৬০০ 

রাশিয়ার চিঠি ৩০৫০, ৪ 

অন্যান্য লেখকের গ্রম্থ 

৫০0 

আত্মজীবনী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২:০০ 

রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ৭00 

গ;রুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ 

বিহ্বভারতী 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭ 

৫.099 

৪ প্পীসপীপাশটপ্পি শা শশা পপ শশী পপি 
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বার ও ট্যাবলেট 

এক টুকরে! এযাসকে! সাবানে 
কম সময়ে অনেক বেনী 
কাপড়চোপড় পরিস্কার হয় 

চুর ফেনা হয 
জামাকাপড় টেকেও বেখ। 

শাসিত দস 
ন
 

প
প
 

2 
ত
ে
 

এশিয়াটিক সোপ কোং -» কলিকাতা 
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আকাশের আগুন-জল! 
বোধ দেখেছিলে 
স্থান বিশ্ল সব 

শধে নিল, মাঠের 
এক কণ! সবৃজও 
অবশিষ্ট রাখল 
না! মেই খ্যাপা 
আকাশের মূখে 
আবার কে কালি 
লেপে দিল--. 
শ্রাবণের বুকে এত 
কার! ছিল কে 
জান্ত? এবার 
দেখে! তো, 

পেঁজা তুলোর মেঘে 
একাকার আকাশ, 
মধুমতী নদীর 
বুকে ছায়াটিও 
কাপেন!! 
শরৎ এসেছে! সঙ্গে 
নিয়ে এসেছে 
ছি, আনন্দ-ঘন 
দিনের স্বপ্ন 
ঘরে ঘরে মেই বপন 
গভা হোক। 

রব রেলওয়ে 



দশম বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৬৯ 



১। উইক্লাঁ ওয়েন্টবেগাল- সমসামায়ক ঘটনাবলী সম্পাকত সংবাদ- 

পন্ন। বার্ষক ৬. টাকা। ষাল্মাঁসিক ৩ টাকা। 

২। কথাবা্ভাঁবাংলা সাপ্তাহক। বার্ধক ৩, টাকা, যান্মাষক ১:৫০ 

৩। বস্ধরা_বাংলা মাসিক পন বাঁ্ষক ২, টাকা। 

৪। শ্রামক বাতাঁহন্দি পাক্ষিক পান্ুকা। বার্ধক ১:৫০ টাকা; 
যাল্মাসিক *৭৫ নঃ পয়সা। 

৫। পাশ্চমবাংলা_ নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপন্্। বার্ধক ৩. 
টাকা; ষাল্মাসিক ১'৫০। 

৬। মগরেবী বংগাল_সচিত্ উদ্দ্ পাক্ষিক পান্রকা। বার্ষিক ৩. টাকা; 
যান্মাঁসক ১'৫০ টাকা। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য _ 

ক। চাঁদা আগ্রম দেয় 

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের 

সর্বত্র এজেন্ট চাই; 

গ। ভি, পি ডাকে 

পান্রকা পাঠানো হয় 
না। 



সমকালীন ॥ কার্তক ১৩৬৯ 

মাদি 

ভেতরটা 
(দেখতে পেতেন, 

লক্ষ লক্ষ জীবাণু আপনার গল! 

ও ফুসফুসের আনাচে-কানাচে 

রঃ ২. কদায়ক কাশিতে ভোগাচ্ছে। 

টাসানল' কফ সিরাপ আপনার শ্লৈগ্মিক বিল্লির প্রদাহ 

এবং গলার কষ দুর করবে। অনর্থক কাশিতে তূগখেন 

না__আজই একশিশি “টাসানল' কিনুন । 

অনেক ডাক্তারই “টাসানলঃ খেতে বলেন কারণ 

এতে আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি কাশির 

উপশম হয়। 

স্- 1 

কফ সিরাপ হা 

নাও হালি প্লে ৯২ 
১৮২, লোয়ার লাঝুলার রোড, কলিকাত। জাগিতও 



সমকালশন ॥ কার্তিক ১৩৬৯ 

যাওয়ার 

বাণ্তা 

দাদত্রি_ উতর প্রদেশের এলাঙ্কাবাদ জেলার অতি ক্ষু্র একটি গ্াম--উরয়নেষ কোন টা 
বাধ! এই ঘুমস্ত গ্রামটিতে গিয়ে পৌছোয়নি । বাইরে জগতের লঙ্দে যোগাযোগ চা 
রাখার কোন রাস্ত। সেখানে ছিলোনা যদি? গ্রামের সকলেই তাব প্রমোজনীয়ত। অহান্ত ্ 
বেশী অন্গুতষ করতেন। 

কিন্তু তার পরেই সুরু হ'ল বিপুল পরিবর্তন । অগ্ঠান্য হাজার চাদাষ গ্রামেষ 
মতো, দাধরিও পরিকল্পিত উন্নয়নের বাণী শুনে জেগে উঠলো । গ্রামের কুষকর। একট 
সচেষ্ট হতেই, কৃষি জমিগুলিও উন্নততয় চাষের আহ্বানে সাড়া দিলে এবং আগথেৰ 
উৎপাদনও অনেক বেড়ে গেলে।। এই আগ কারখানা নিয়ে যাওয়ার জগত গ্রাম্টিব 
এখন একটা বাস্তার প্রয়োজন । 

দাদরির উদ্বোগী গ্রামবাসীর। নিজেদের মধো আলোচন1 ক'য়ে স্থির করলেন যে কাছাকাছি পাকা বাস্ত! পর্যন্ত সবচাইত 
সংক্ষিপ্ত লাইন টান। হযে এবং ধার জমির ওপব দিয়ে সেই লাইন গেলো তিনিই রাস্তার জন্ত জমি দান করলেন এব' 
রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো । সকলের জন্য উন্নততর তবিষ্ভত গড়ে তোলায় এবং উন্নয়ন করার অভিযানে 
একে বিশ্বাসের অন্যতম অভিব্যক্তি বল! বায়। 

নতুন লড়ুন রাস্ত! ভারতের পল্লী অঞ্চলে বিপুল পরিবর্তন মিয়ে আসছে এবং সেগুলিকে প্রগতি ও 
সন্দ্ধির পথে এনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনার প্রথম দশবছযে কাচা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৫১,০০০ ম।ইল 
থেকে বেড়ে ২,৫০/০০* হয় এবং পাকা! রাস্ত! ৯৭,৫* মাইল থেকে বেড়ে ১৪৪০০, মাইল হয়। 
গরিকল্পনায় আরও কাঁচ] রাস্তা! তৈরী কর! ছাড়াও আমর! আরও ২৫,০* মাইল পাকা রাস্ত। 
উৈরী করবে। বলে জাশ। করছি। 

এতোেকের ভালা 
পঞ্চবাধিক 
পরিকলুন। 

০5 83/466 86৪ 



সমকালগন ॥ কার্তিক ১৩৬৯ 

হয়না ধাহাদের নিদ্রা হয় না তাহাদের 

পক্ষে মহাভূঙ্গরাজ তৈল পরম 

হিতকারী। ইহা দেহ ও মনের 

ক্লান্তি দূর করে ও ুনিদ্র| 

আনয়ন করে 

মহা ভূঙ্গরাজ 
সাশ্রলা শম্ব্রালল্স | 

রা | 
লাধনা উৎধালয় রোড কলিকাতা” ৪৮ 

অধ্যক্ষ প্রীযোগেশচন্ত্র ঘোষ, এম, এ, 

ঙ আমূর্ষেদ শাস্ত্রী, এক। দি। এন, (লগ্ন) এম, মি, এন,(আমেরিকা) 

ধ ভাগলপুর কলেজের রমীয়ন পান্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাগক। 

কলিকাত| কেব্্র-- ডাঃ নরেশচস্ ঘোষ, 

এম) বিঃ বি। এস, (কলিঃ) জামৃর্ষেধাচাধা 



সম্কালণন ॥ কার্তিক ১৩৬৯ 

সগ্ঝয় সগিতি গঠনে উত্সাহ ছান 

বিগত দশ বছরে তাতিগণের সমবায় সমিতি গঠনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। 
প্রথম দিকেই অখিল ভারত হস্তচালিত তত বোর্ড বুঝতে পারেন ৰে 
এই শিল্পের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে সমবায় পদ্ধতিই হ'ল সবচাইতে 
তালে! উপায় এবং তাতিগণের সমবায় ও প্রধান সমিতি গড়ে তোলার 
জন্য সেস্ তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহাধ্য করণ হয়। কার্যাকরী 
তহবিলের জন্য সেন্ তহবিল থেকে এ পর্য্স্ত ৮.২৮ কোটি টাক। অপ্রিদ 
দেওয়৷ হয়েছে । 

কীচ। মাল কেন! এবং উৎপাদিত ড্রব্যা্দি বণ্টন করা সম্পর্কেও সমবায় 
সমিতিগুলিকে সুযোগ সুবিধে দেওয়। হয়। 

১৯৫২ সালে সমবায় সমিতি" 
গুলির অধীনে ৭+০০১০০০ 
্াত ছিলো, বর্তমানে এই 
ষ্ঠাতের সংখ! ১৩ লক্ষ ৪৪ 
হাজারেরও বেশী। 

অখিল ভারত 

তন্তচালিত 
মানেনা তাত বোড 

0৮, 621373 



সমকাল+ন ॥ কার্তিক ১৩৬৯ 

ভাকপিওন 
সাগেকতিক লেখার 
গাঠান্ভার করার 
গোেজ্রা তয় ং 

সম্পুর্ণ ৫ পারিভার 

কাবা পোষ্টআফিস- 

গুলিকে তাড়াতাড়ি 

ভাক পার্/তে 

ও 

বিজি করতে 

সাহাযা করে 

ও আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুণ 

ডাক ও তার বিভাগ 



তট 

মেটিক ছৈধঘেয 
(৭৮%1কণ। ককণ 

দৈর্ঘ্য মাপৰার জন্য লা! অক্টোবর ১৯৬২ থেকে সমগ্র 
দেশে মেটি,ক মাপ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকম বেচাকেনা এখন মীটার 

এখানে মটার অনুযায়ী সাধারণ পোষাকের দৈর্থা সম্পর্কে কয়েফটি মাপ 
দেওয়া হাল। এই নতুন মাপের সঙ্ষে পরিচিত হলে, গজ অন্গুযায়ী ফেমণ- 
কাট? করার অভ্যাস বদলাতে তা অনেকখানি সাহায্য করবে। 

২ শ্রীটার এবং ৭৫ সেপ্টিমীটার 
সার্ট £২ (অথবা ২.৭৫ মীটার) 

না. ০০ ঃ রা শপ ৩গজের পরিবর্থে 
রঃ২.৭ 

ব্রাউজ ১০৯০ নীটার ১গজের পরিবর্ে 

৬ গজের শাড়ী দৈর্ঘ্যে হবে ৫২ মীটার। 

$ মীটার-১গজ বা রি 
৩২ ইঞ্চি »*২* ঘেটিক পদ্ধতি 

দাম যঙ্গি ১.** টাক! ঙ 

হস একই. সরলতা ও অভিন্নতার জন্য, 
দ্বাম হবে ১৯৯ . ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত ূ 

নঃপঃ ০0 65/432 ৪64 



দশম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 
কার্তিক তেরশ' উনসত্তয় 

স্ চশপন্ 

মেঘনাদবধ-কাব্য প্রসঙ্গে ॥ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ৪৪৩ 

সার চার্লস উইলাকল্স ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগণপ্ত ৪৫€ 

সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ ॥ হারপদ ঘোষাল ৪৬৩ 

চর্যাপদের উত্তরসূরী ॥ অমরনাথ পাক ৪৬২ 
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দশম বর্ষ ৭ম সংখ্যা কার্তক তেরশ' উনসতর 

(মঘনাদ ঘণ ক্ষাব্য প্রসঙ্গে 

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 

“কাব্য যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারাঁবদে শিবেতরক্ষতয়ে" সাহিত্য দর্পণকারের এই বাক্যাট 'যান 
পড়েন নাই তিনিও কাব্য পাঁড়য়া তাহার একটা উদ্দেশ্য বাহির কারতে চান। দেশের অবস্থ৷ 
বিবেচনা করিয়া কাব্যরচনা দ্বারা অর্থ লাভের আশা যে সুদূরপরাহত একথা মাইকেল জানিতেন। 
যশোলাভের আশাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু তিনি যে কখনও উপদেষ্টার পদ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন একথা আমাদের 'ব*বাস হয় না। অবশ্য কোনও কোনও কাঁব নীতিদানকে কাব্যের 
প্রাণ মনে কাঁরয়া কাব্য লিখিয়াছেন কিন্তু সকল কবিই যে সেরূপ করেন তাহা নহে। আঁধকাংশ- 
স্থলে দেখা যায় উৎকৃষ্ট ধরনের কাবিতা কাঁবর অনেকটা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়ে এবং পরে 
কবি হয়ত নিজেই সন্দেহ করেন তিনি এঁ কাঁবিতা কিরূপে লিখিলেন। মাইকেল ভাবপ্রবণ ব্যাস্ত, 
তাঁহার কাব্য অদম্য প্রেরণা সমুদ্ভূত। তিনি নিজে-ইহাতে কোনও উপদেশ দিতে ইচ্ছা করুন 
অথবা না-ই করুন, সমালোচকগণ তাহার ভিতর হইতে একটা উপদেশ বাঁহর না কারতে পারিলে 
কিছুতেই স্বস্তিলাভ করেন না। কাজেই তাঁহাদের মনস্তুম্টির জন্য বাঁলতে হয় মেঘনাদবধ কাব্যের 
উপদেশ-দ:ষ্টের দমন ও শিম্টের পালন। 

শৈকসৃপীয়ার গ্রন্থ লিখিয়া সমালোচকগণকে কি বিপদেই না ফেলিয়া গিয়াছেন! 
তাঁহার গ্রন্থের উপদেশ লইয়া সমালোচকে সমালোচকে বাদপ্রাতবাদ চলে িল্তু তিনি বোধ হয় 
তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসেন। কম্পনাপ্রবণ সমালোচকগণ মেঘনাদবধ কাব্যে রাম ও রাবণের 
যদ্ধে মঙ্গল ও অমঙ্গলের এবং আর্ধ্য ও অনার্ধোর সংগ্রাম দেখিতে পাইয়াছেন এবং রাবণের 
প্রাত মাইকেলের সহানুডুতিতে তাঁহার অনার্ধযগণের প্রাত সহানুভূতি দোঁখতে পাইয়াছেন। 
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এ সংগ্রাম যাঁদ তাহাই হয় তাহা হইলেও, দেখা যায় এ গ্রল্থখানির নীতিতে আমাদের দেশের 
চাঁরব্রগত লক্ষণ পূর্ণমান্রায় বিদ্যমান। ইংরাজী. সাহিত্যের প্রথম কাব্য বিউলফে এরূপ একটি 
সংগ্রাম দেখা যায় কিন্তু সেখানে একটি দানবের প্রাণী ভক্ষণ ও দেশ ধৰংশ হইতে অমঞ্গলের 
কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য দেশ স্ত্রীসতীত্বের আদর চিরকাল করিয়া আসিয়াছে, 
এখানে রাবণের অমঙ্গলাচরণ অথবা অনার্ধযতা সীতাহরণ সমহদ্ভূত। অতএব মেঘনাদবধ কাব্যে 
যাঁদ আরও কোনও নীতি থাকে তাহা স্ত্রীচারন্রের উৎকর্ষ। 

মাইকেলের কাব্য লেখাই যাঁদ স্থির হইল তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালাভাষায় এরূপ একটি 
[বিষয় লইয়া এরুপ একটি অভূতপূর্ব কাব্য লিখতে গেলেন কেন? ইহার উত্তর তাঁহার শিক্ষা 
ও চরিন্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রচলিত রাঁতি বাঁলয়া একটা 'জানসকে তান বায়ুতে 
নিক্ষেপ কারয়াছিলেন। তানি শাসন মানিতেন না। তিনি বিদ্রোহী । কাজেই তিনি যখন লেখনী 
গ্রহণ কাঁরলেন তখন তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের প্রবার্তত রাঁতির বিরুদ্ধেই গ্রহণ করিতে হইল। 
দ্বতাঁয়তঃ তাঁহার মন এত প্রশস্ত ও পূর্ণ ছিল যে তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র জিনিস মান্রেই ভাঙ্গিয়া 
গ:ড়া হইয়া যায়। তাঁহার চিন্তার স্রোত কুঞ্জবনের মৃদুলা তঁটিনীর মত অথবা নিদাঘে ক্ষুদ্র 
শরৎ প্রবাহের মত নয়, উহা প্রাব্টে দুকূলপ্লাবী মহানদের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র স্থান পরিপূর্ণকারা 
ও সর্বাঙ্গ আলঙ্গনকারী। মনের ঈদ্শ নির্মাণভাগ লইয়া যখন তিনি হোমর. ভাঁজল, দাণ্তে, 
ধিল্টন প্রভাতি পাঁড়তে বাঁসলেন তখন স্বর্গ মর্ত্য পাতালরূপ ন্রিভুবনও তাঁহার করতলগত 
হইয়া পাঁড়ল। 

তদানীন্তন সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় বঙ্গভাষা ও কাব্যের 
আঁধষ্ঠান্রীদেবী যথা সময়েই মাইকেলকে পাঠাইয়াছিলেন। ভারতনন্দ্র প্রমূখ কাঁবগণ বঙ্গদেশে 
করুণ ও শৃঙ্গার রসের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন। সংসারে ক্রিয়া প্রাতিক্রিয়া বলিয়া একটা জিনিস 
আছে। একই রকম জিনিস বহুদিন থাকিতে পারে না. তাহার স্থলে নৃতন ও বিপরীত জানিস 
দেখা দেয়। অমৃত নিত্য খাইতে খাইতে অমৃতেও অরুচি আসে তখন নিম খাইতে ইচ্ছা করে। 
কর্ণ অনবরত করুণ ধৰনি শানতে শুনিতে বধির হইয়া পড়ে, চক্ষু করুণ দৃশ্য দোঁখতে দোখিতে 
দূর্বল হইয়া পড়ে এবং বীরোচিত ধ্বনি ও দৃশ্যে স্বাস্থ্য লাভ করে। আমাদের দেশ যতই করুণ 
ভাবাপন্ন হউক, মানবমনের গাঁতি আনিবার্যয। যখন আমাদের কান করুণ ধানিতে ঝালাপালা হইয়া 
অন্যর্প ধৰনির আকাঙ্খা করিতোছল ঠিক সেই সময়ে মাইকেল তাঁহার দুন্দভি লইয়া উপাস্থিত 
হইলেন। রামায়ণ-মহাভারতের যুগের কথা বাদ 'দিয়া ধাঁরলে দেখা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে বীররস 
যথেম্ট পৃবেহি দেখা দিয়াছে, কিন্তু প্রাচ্য দেশ করুণ-রস-প্রধান তাই মাইকেলকে অনেক বিলম্বে 
আসিতে হইয়াছিল। 

দাল্তের ন্যায় মাইকেলের মনও নিয়ত স্ৰর্গরাজ্যে বিচরণ কাঁরত। তাঁহাদের মনের দুইটি 
দিক্ ছল. বাহ্য অথবা সাংসারিক দিকটি যখন পরুড়িয়া ধূ ধু কারতেছে এবং উষর মরুভূমির 
মত বোধ হইতেছে তখন তাঁহাদের মনের অন্তার্নীহত কন্দরে সূধার উৎস উঠিয়াছে। মাইকেল 
সাংসারক জীবনের রঙ্গমণ্ডে স্থান পান নাই, তাই তাঁহার মনটি “কুসৃমদামসজ্জিত দীপা- 
বাল তেজে উচ্ছ্বলিত নাট্যশালা সম” সুন্দর হইয়া পাঁড়য়াছে। তাঁহার কল্পনা ব্লমশঃ সাংসারিক 
ক্ষুদ্ূতা আতক্রম করিয়া একটি মনোমুগ্ধকর ন্রিদিব রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে । 

কল্পনাকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় কিনা জানি না, কিন্তু মাইকেলের কল্পনার যাঁদি প্রকার নির্পণ 
কারতে হয় তাহা হইলে আমরা বালব যে তিনি একটি মান্র সহজ অথচ অস্পন্ট কথা প্রয়োগ 
করিয়া পদ্খানপুঞ্থ বর্ণনার তেজকেও আঁতিকুম করিয়াছেন। কল্পনা ছবিতে আপনাকে ধরা 
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দিতে চায় অথচ চিন্রকরকে একটা প্রহেলিকার মধ্যে ফেলিয়া যায়। চিন্রকর সেই কল্পনার প্রেরণায় 
একটা চিত্র আঁকতে ইচ্ছা করেন কিন্তু যখন কার্যতঃ আঁকতে বসেন তখন দেখেন তাহা মৃর্তিতে 
ধরা দিতে চাঁহতেছে না। এর্প কল্পনা কাবি দান্তের এত আধক পাঁরমাণে ছিল যে তিনি 
যদচ্ছাকরমে পাঁথবীর অন্যান্য কবগণকে খণ দিয়াছেন। মাইকেলের নরকবর্ণনা এইরূপ 

দেখিলা সভয়ে 
অদ্রে ভীষণপুরা, চিরনিশাবৃত। 
বাহছে পরিখারূপে বৈতরণণী নদী 
বজ্জনাদে, রাঁহ' রহি' উালছে বেগে 
তরঙ্গ, উলে যথা তগ্ত পান্রে পয়ঃ 
উচ্ছাসিয়া ধূমপনঞ্জ, ভ্রস্ত আগ্নতেছে! 
নাহ শোভে 'দনমাণ সে আকাশদেশে; 
কিংবা চন্দ্র, কিংবা তারা; ঘন ঘনাবলা, 
উগ্গার' পাবকরাশ, ভ্রমে শূন্যপথে 
বাতগভ' গাচ্ছ উঠে, প্রলয়ে যেমাতি 
নাকী, নাকে ইষ্ বসাইয়া রোষে! 

ইহার সাহত মিল.টনরূপাী দান্তের বর্ণনার 'নম্নীলাখত অংশ আমরা তুলনা কারব-_ 
10 01000 85 [81 95 4110015 1617 1) ৮103 

110 01517091 51002010171) 8510 2110. 0110, 

45108015001) 1101111)10, 01) 201 51005 7০11) 

485 0116 1090 1011)2806 1181000, 961 10171 (1005৫ 1191)165 

9 11010 1১06 1201761 0911017055 ৮1511016 

5০৬০0 0891 (0 01500৬1 51170 01 ৮/০৫,. 

দান্তের পথাবলম্বনে মাইকেল যেমন কতকগুলি শরীরী জিনিসকে অশরারাঁভাবে বর্ণনা 
কারয়াছেন সেইরূপ অন্য কতক স্থলে অশরীরী জিনিসকে শরীরীর্পে কল্পনা করিয়াছেন, 
অর্থাৎ গুণগুলিতে বাহরিন্দ্য়গ্রাহ্য আকার আরোপ করিয়াছেন। গুণগুলিকে মানবের আকারে 
কল্পনা করা গেলেও তাহাদের বর্ণনা কিছু অমানুষিক বোধ হয়। পাশ্চাত্য কাবর পথাবলম্বনে 
[তিনি জবর. উদর পরতা, প্রমন্ততা, কাম প্রভৃতি বিষয়কে দেহারুপে বর্ণনা করিয়াছেন। দান্তের 
অনুকরণে কবি স্পেন্সার লিখিতেছেন_ 
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মাইকেল ইহার অনুকরণে লিখিতেছেন__ 
বিশাল-উদর রর্সে উদরপরতা ;-_ 
অজীর্ণ-ভোজন-দ্রব্-উগাঁর' দুর্মাত 
পুনঃ পদনঃ দুই হস্তে তুলিছে গিলিয়া 
সৎথাদ্য ! 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এগুলির মূল্য অথবা উদ্দেশ্য কী; এগুলি কি কেবল 
কাল্পনিক সৃম্টির বর্ণনামা্র ? না, ইহারা কেবলমান্র বর্ণনা নহে, ইহাদের নীতিদানরপ একটা 
মহং উদ্দেশ্য আছে। স্পেনসারের 'ফেয়ার কুইন' একটি রূপকাত্মক কাব্য এবং দান্তের শডভাইনা 
কাঁমভিয়াকেও' কেহ কেহ--যদিও ভুলকুমে-_র্পক আখ্যা দিয়াছেন। মাইকেল যাঁদও উপদেষ্টার 
স্থান গ্রহণ করেন নাই তথাপি অনুকরণের ম্লোতে গা ঢালিয়া দিতে গিয়া তানও মেঘনাদ বধের 
অস্টম সর্গে প্রেতপদুরীর বর্ণনাতে রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। রূপকের প্রধান দোষ এই যে ইহা 
আতি নীরসভাবে নীতিশিক্ষা দিতে চায়। যাঁহারা সাহিত্য পড়েন তাঁহাদের আঁধকাংশের উদ্দেশ] 
আনন্দলাভ। নীতিশিক্ষাই যাঁদ উদ্দেশ্য হয় তবে কাব্য না পাঁড়য়া ধমর্রল্থ খুলিয়া বাঁসলেই হয়। 
অবশ্য সমন্টির ধারণা একাঁট নীতি হউক তাহাতে আপাঁন্ত নাই, কিন্তু ব্যাম্টর শিরায় শিরায় 
নীতিটি যাঁদ এরুপভাবে সণ্সারত করা হয় যে পাঠক প্রতি মুহূর্তে বুঝিতে পারেন যে 'তাঁন 
উপাঁদপ্ট হইতেছেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি পূস্তকের উপর বাঁতস্পৃহ হইয়া পড়েন। সে 
যাহাই হউক, মাইকেল যে রূপকট;কু ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অতি অল্প এবং পাঠকের বুকের 
উপর চাপিয়া বসে না। নমুনাস্বরূপ আমরা তাঁহার রূপকগনলির কিয়দংশ উদ্ধৃত কাঁরব। 

উত্তরিলা মায়াদেবী;_কামরূপী সেতু, 
সীতানাথ, পাি-পক্ষে আগ্নময় তেজে, 
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পণ্য-প্রাণী, 
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা । 
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নূমাঁণ ! 
ত্যজ দেহ ভব-ধামে, আসছে সকলে 
প্রেতপুরে, কর্মফলা ভুঞ্জিতে এ দেশে; 
ধর্মপথ্যগামা যারা যায় সেতুপথে 
উত্তর, পশ্চিম পূর্ধারে ; পাপণ যারা 

জলে জঞলে পাপ-প্রাণ ত*ততৈলে যেন! 
মেঘনাদবধ কাব্যে দেব দানব ও মানবের এক সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু আতিপ্রাকৃত 

জীব কাঁবতায় অনুমোদত কিনা এ সম্বধ্ধে প্রশন উঠিয়াছে এবং কেহ কেহ সেগুলিকে একেবারে 
অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা সমীচীন বোধ হয় না। যে সকল 
দানবাঁদির বর্ণনা সাধারণের নিকট িশুজনোচিত বলিয়া বোধ হয়. তাহা এরওসটোর ন্যায় 
মহাকাঁবর লেখনীতে অমর হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের ত কথাই নাই। আতিপ্রাকৃত 
জীবের আস্তত্ব একাঁট আতপ্রাকৃত রাজ্যে সত্য কিন্তু তাহাদের চারের সাঁহত সামঞ্জস্য রাখিয়া 
প্রাকৃতের ধর্ম আরোপ করিয়া তাহাদিগকে কবিতার মধ্যে আনয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু 
এরূপ করাতেও বিপদ আছে। কেবলমাত্র আতপ্রাকৃতরাজ্যে আঁতপ্রাকৃতের বর্ণনা যেমন মানবের 
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পক্ষে অরুচিকর আতপ্রাকৃত জীবকে কেবলমাত্র মানবে পরিণত করাও তদ্রুপ । কিন্তু এখানেও 

মাইকেলের মত একজন মহাকাঁৰব আমাদের আভিমতকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। মহাদেব, দগ্গা, 

লক্ষী, রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সরমা, রাম, লক্ষণ প্রভৃতি সকলেই মানবের মত আচরণ কাঁরতে- 
ছেন। রাবণের গৃহেও প্রহরী আছে, লঙ্কার মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজে, রাত সুগন্ধি কেশতৈল 
মাখেন, তথাপি মহাদেব রাবণ প্রভৃতির দেবত্ব ও দানবত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ 
জাগে না। 

যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে নিয়ম মানিয়া চলিতে চান তাঁহারা সমস্ত কাব্যের মধ্যেই একটা 
নায়ক বাঁহর কারবার প্রয়াস পান। এ বিষয়ে আমরা প্রচুর সমালোচনার মধ্যে না গিয়া 
দুই একটি কথা বালব। প্রথমতঃ, কাব্যে যে একজনমান্র নায়ক থাকিতে হইবে তাহার কোনও 
মানে নাই। সাহত্য দর্পণকার বাঁলতেছেন কাব্যে বহুনায়কও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
কোনও কাব্যে যাঁদ নায়ক না থাকে তবে না-ই-বা থাঁকিল। নায়কাঁবহাীন কাব্যও কাব্য। 

মেঘনাদবধ কাব্যে কোনও নায়ক নাই অথবা রাম, লক্ষণ, মেঘনাদ প্রভাতি অনেকগুলি 
নায়ক আছেন বাঁললেও কোনও ক্ষাতি নাই। তথাঁপ যাঁদ একজনকে নায়ক বাঁলয়া নিেশ 
কাঁরতেই হয় তাহা হইলে আমরা এইরুপভাবে কারতে পাঁর। দেখা যাইতেছে যে রাম লক্ষন্নণ 
ও মেঘনাদ এই তিনজনের মধ্যে একজন নায়ক হইবেন। লক্ষমণ যাঁদও বার তথাপি লক্ষণ 
একটি অপ্রধান চরিত্র। যুদ্ধটা লক্ষন্নণের সাহত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে রামের সাঁহত, বাশেষতঃ 
লক্ষণের কোনও স্বতল্ত্য নাই, তিনি ভ্রাতার আজ্ঞাবহ মাত্। কাজেই লক্ষমণকে আমরা বার 
বাঁলতে পাঁর না। রামও নায়ক হইতে পারেন না কারণ শৃঙ্গার, বীর, শান্ত প্রভাতি রসের একি 
রস বারের অঙ্গীভূত হওয়া দরকার কিন্তু রামের চরিত্রে দেখা যায় যাঁদও তিনি য্দ্ধবিগ্রহ 
কারতেছেন তথাপি মাঝে মাঝে রণে ভঙ্গ দিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের বাসনা করিতেছেন। অবশ্য 
অন্য রসের সংমশ্রণ নায়কত্বে বাধা হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে হ্যামলেটের মত একটি 
অব্যবাষ্থতচিত্ত লোককে সেক্সপীয়রের নাটকের বীর বলা যাইত না, কিন্তু আমাদের যের্প 
প্রবাদ চলিয়া আঁসয়াছে সে হিসাবে রাম নায়কের অনুপয্যন্ত। পুনশ্চ দেখা যায় রাম ও লক্ষণের 
যুদ্ধের অনুষ্ঠান খুবই কম, একেবারে নাই বাললেই হয়। তাঁহারা যেন নিশ্চেম্ট হইয়া বাঁসয়া 
আছেন এবং যখন যুদ্ধ নিতান্ত অপাঁরহার্য হইয়া উঠে তখনই যেন বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করেন। 
তাঁহারা কর্মোৎসাহণী নহেন, কর্মহাঁন। কর্মে নিরুৎসাহ ব্যান্তিকে নায়ক করা যাইতে পারে না। 
অতএব মেঘনাদকেই নায়ক বালিতে হইবে । মেঘনাদের স্থায়ী ভাব বারত্ব এবং বীরোচিত কার্ষ 
তাঁহার জন্য বীর নাম জয় করিয়া আনে। অতএব কবি যে নায়কের নামেই গ্রন্থখানির নামকরণ 
কারয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মেঘনাদের নায়কত্বে যাঁদ কোনও আপান্ত থাকে তবে তাহা এই যে গ্রন্থে বার্ণত সমুদয় 
ঘটনার শেষ পর্ন্ত মেঘনাদ উপস্থিত নহেন। তাঁহার মৃতুতে কাব্যটি শেষ হয় নাই, তাহার 
পর আরও িনাঁট সর্গ আছে এবং রাম ও লক্ষণ তাহাতে উপস্থিত আছেন। এ প্রশ্নের উত্তর 
এই যে মেঘনাদের মৃত্যুর পর যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহাও তাঁহার মত্যু-সম্ংপন্ন। মেঘনাদের 
সাহত যুদ্ধে লক্ষণ শান্তশেলবিদ্ধ হন এবং মেঘনাদের মৃত্যুর জন্য প্রমীলার সহমরণ হয়। 
মেঘনাদ চক্রের মধ্যে কীলকস্বরুপ, তাঁহারই চতুর্দকে অন্যান্য ঘটনাগ্লি ঘাঁরতেছে। অতএব 
মেঘনাদেরই নায়কত্ব প্রাতপাদিত হইল। | 

গ্রীসদেশীয় নাটকের মত মেঘনাধবধ কাব্যের একটি মূলনীতি এই যে-_নিয়াতির প্রাধান্য। 
ইহাতে এই নীতাঁটি এত আঁধিকবার উল্লিখিত হইতেছে যে, উদ্যোগের মূল্য যেন কিছুই নাই 
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এইর্প প্রতীয়মান হয়। য্যদ্ধাবিগ্রহের শেষ কালটা পূর্বে হইতে জানা থাকিলে যুদ্ধে আগ্রহ 
থাকে না। যুদ্ধে প্রত্যেক পক্ষকে যথাসাধ্য চেষ্টা কারতে দেওয়া দরকার, ফলাফল যাহা হয় 
হউক। কিন্তু এ কাব্যে দেখা যায় কবি এক পক্ষের যুদ্ধের আয়োজন প্রচুর পাঁরমাণে করাইতে- 
ছেন এবং অন্য পক্ষকে নিস্তব্ধ রাখিয়াছেন বলিলেই হয়। রাম যেন অচল পর্বত বাঁসয়া আছেন 
এবং মেঘনাদের সমুদয় চেষ্টা যেন ব্যর্থ হইতেছে । লক্ষমণ বালতেছেন-__ 

কি কারণে রঘুনাথ! সভয় আপাঁন 
এত ? দৈববলে বল যে জন, কাহারে 
ডরে সে '্রভুবনে ? 

পুনরায় লক্ষ্মণ বিভীষণকে বাঁলতেছেন-_ 
সংবর খেদ. রক্ষশ্চূড়ামাণি! 
কি ফল এ বৃথা খেদে১ বিধির বধানে 
বাধন এ যোধে আমি। 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ কথনের দ্বারা রামের যেন সত্তাই নাই এরূপ বোধ হয়। য্দ্ধটি প্রকৃত- 
প্রস্তাবে যেন মেঘনাদে ও ভগবানে হইতেছে। 

মেঘনাদ বধ কাব্যের চরিত্রগুলি পর্যালোচনা করিলে দুইটিমান্র সরলভাব পারিলাক্ষত হয়_ 
বারভব ও করূণভাব। কাহারও মধ্যে কেবল বীরভাব, কাহারও কেবল কর্ণভাব এবং কাহারও 
এই উভয়ের সংমিশ্রণ। চরিব্রগুলির মধ্যে বৌচত্র্যাধিক্য নাই, তাহাদিগকে বাভন্ন অবস্থা ও 
সম্বন্ধের মধ্যে আনয়ন দ্বারা 'বাঁভন্ন অনুভূতির সংঘর্ষ ও ক্লীড়া নাই এবং তাহার মধ্যে নাটকীয় 
স্বাতন্ত্য নাই। তাহারা যখনই কথা বলে তখনই মাইকেলের মত কথা বলে। মাইকেল যেন 
দুইটি বাঁশী রাখিয়াছিলেন, একাঁটিতে রাগ ও অপরটিতে রাগিণী বাঁজত এবং চারন্রগুলি যেন 
এই দুইটি বাঁশীর যে কোনও একটি অথবা দুইটি লইয়া গান কারত। এস্থলে যোগীন্দ্রবাব 
যথাথথই লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাঁহার বীররস অপেক্ষা করুণ রস প্রবল। তাঁহার বীররসের মধ্যেও 
কারুণ্য আছে। 

চারব্লগুলির মধ্যে বৌঁচন্্যাতিশয্যের অভাব দৌঁখয়া কেহ কেহ হয়ত মাইকেলের চিন্রাঙ্কন- 
নৈপুণ্যে সন্দেহ উপাস্থিত কারবেন, কিন্তু সেরূপ কারবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ, মাইকেল 
মহাকাব্য লাঁখিতেছেন, মহাকাব্যের মধ্যে নাটকীয় বৈচিত্র্য যে থাকিতেই হইবে ইহার কোনও 
অর্থ নাই। যাঁদও নাটকের মধ্যে মহাকাব্য বিদ্যমান তথাঁপ মহাকাব্য নাটক নহে। দ্বিতীয়তঃ, 
তাঁহার চরিব্রগ্লিতে প্রভূত বৈচিত্র্য না থাকিলেও তাহারা ওপন্যাসক স্কটের চরিব্লগুলির ন্যায় 
দারুময় নয়। তাহাদের প্রাণ আছে, তাহাদের নড়াচড়ার ক্ষমতা আছে। চরিব্লগুলি যথেষ্ট 
জীবন্ত, তবে তাহাদের প্রকৃতি মর্মর-_সরল। 

স্লীজাতিকে মাইকেল অত্যন্ত অনূকম্পার চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তানি স্বীচারত্র- 
গুলিকে লালিত্যের তুলি দিয়া আঁকিয়াছেন। যে কান সাঁতা ও সরমার কথোপকথন শুনিয়াছে 
সে তাদশ লাঁলত-মধুর জানস আর শ্ীনবে না। এমনাক এরুপ কথোপকথন রচনা কারবার 
সময়ে 'তান'ষে বীররসপূর্ণ কাব্য 'লাখতেছেন তাহা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া যেন 'মেঘদূত' 
গলাখতেছেন এর্প মনে হয়। স্ত্রীচরিন্রের মুখে তান যেভাষা 'দয়াছেন তাহাও অতশব 
না! বার্ণ মূরলাকে বাঁলতেছেন-__ 

এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে। 
কহিও, যেখামে তাঁর রাঙা পা দুখানি 



১৩৬৯] মেঘনাদ বধ কাব্য প্রসঙ্গে | ৪৪৯ 

রাখিতেন শশীমুখী বাস পদ্মাসনে 
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবাধ তান, 
আঁধার জলধি গৃহ, গিয়াছেন গৃহে । 

সাঁতা সরমাকে তাঁহার দ:্ভাগ্যের কাহিনী বাঁলতেছেন __ 
ছিন্ন মোরা, সুলোচনে, গোদাবরণী তীরে, 
কপোত-কপোতা যথা উচ্চ বৃক্ষ চড়ে 
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিন্ ঘোর বনে, 
নাম পণ্টবটী, মর্তেয সরবন সম। 
কুটিরের চারাঁদকে কত যে ফুটিত 
ফ্লকুল নিত্য নিত্য, কাহব কেমনে? 
পণ্চবটী বন চর মধু নিরবধি 
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহার স:স্বরে 
শিকরাজ ! শিখী সহ শাখনী সাঁখনী 
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্তকী-নর্তকী, 
এ দোহার সম, রামা, আছে কি জগতে ? 
আঁতাঁথ আসত নিত্য করভ, করভী, 
মৃগাঁশশদ,। বিহঙ্গম, স্বর্ণঅঙ্গ কেহ, 
কেহ শহর কেহ কাল, কেহ বা চীন্রত, 
যথা বাসরের ধনু ঘন-বর-শিরে। 

স্লী চরিব্রগুলিকে এইরূপ কারুণ্যের পটে আঁঙ্কত কারতে গিয়াও মন্দোদরাঁ, "চন্রাঙ্গদা, 
প্রমীলা প্রভাতি যে বীরাঙ্গনা একথা কাঁব ভুলিয়া যান নাই। প্রমীলা যখন 'বরাহনী তখন 
তাহার চক্ষুতে জল আসতেছে কিন্তু প্রমীলা যখন বারাঙ্গনা তখন তাহার নয়ন হইতে 
আঁগ্নস্ফাীলঙ্গ বাহর হইতেছে ।। প্রমেদ-উদ্যানে যে প্রমীলা সাঁখর গলা ধাঁরয়া কাঁদতেছেন। 

ওই দেখ আইল লো তিমির যাঁমনী 
কাল-ভুজাঁঙ্গনী রূপে দংাঁশতে আমারে, 
বাসন্তি ! কোথায়, সাঁখ. রক্ষঃ কুল-পতি, 
অরিন্দম ইন্দ্রীজৎ, এ বিপান্ত কালে ? 

সেই প্রমীলা পরক্ষণে রণ-সঙ্জায় সাজিয়া বালতেছেন -_ 
পাঁশব নগরে 

াবকট কটক কাট, জান ভূজবলে 
রঘুশ্রেম্ঠে_এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা, মম : 
নতুবা মারব রণে। 

প্রমীলার মত রাবণের চারত্রও জল ও অনল. আলো ও ছায়া, হর ও গোৌরীর সংমিশ্রণ । 
মেঘনাদবধ কাব্যে যতগুলি চাঁরন্র আছে তাহার মধ্যে রাবণের চরিত্র অনেকের নিকট সর্বাপেক্ষা 
চমংকার মনে হয়। রাবণ রাক্ষস তাই রাবণ ধর্ষণকারা, প্রাতশোধপরায়ণ ও অসাহষ্ণ, কিন্তু 
রাবণ রন্তমাংসদেহধারণী জীব তাই রাবণ পূত্রশোকে বিহবল। যদদ্ধাবিগ্রহে রাবণ যথেষ্ট স্থায়শ 
উৎসাহ ও ক্ষমতা দেখাইতেছে কিন্তু তাই বালিয়া রাবণ কেবলমাত্র কঠোর ও নিষ্ঠুর উপাদানে 
গঠিত নয়। বস্তুতঃ দুধর্য বীরকেও কখনও কখনও এরূপ অবস্থাতে পাঁড়তে হয় যখন সে 
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বালকের ন্যায় রোদন না করিয়া থাকতে পারে না। বাঁরবাহুর পতনে রাবণ বাঁলতেছেন_ 
তবু, বংস, যে হূদয় মুগ্ধ মোহমদে, 

, কোমল সে ফুল সম। এ বন্্র আঘাতে, 
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন, 
অন্তর্ধ্যামী যিনি; আম কহিতে অক্ষম। 
হে বাধ, এ ভবভঁম তব লালাস্থল,_- 
পরের যাতন কিন্তু দেখি কি হে তুমি 
হও সখী ? পিতা সদ পুত্র-দুঞখে দুঃখী _ 
তুম হে জগতাপতা, এ কি রীতি তব? 
হা পত্র! হা বীরবাহ্ | বীরেন্দ্র-কেশারি। 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ? 

কিন্তু চিন্রাঙ্গদা যেমাঁন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন. অমানই তিনি বিলাপ সম্ব- 
রণ করিয়া বারের বেশে বাললেন -_ 

এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ? 
দেশবৈরী নাশি রণে পূত্রবর তব 
গেছে চলি স্বর্গপুরে, বীরমাতা তুমি; 
বাঁরকর্মে হত পত্র হেতু কি উচিত 
ক্রন্দন? এ বংশমম উজ্জ্বল হে আজ 
তব পত্র পরাক্রমে : তবে কেন তুমি 
কাঁদ, ইন্দু-নিভানলে, তিত অশ্রুনীরে ১ 

রাবণের যুদ্ধসজ্জা অপেক্ষা রাবণের বিলাপ কবির হৃদয়ের আরও গভশর স্থল হইতে 
উদ্ভূত তাই তাহা এত মর্মস্পর্শা'। দুর্বলের রোদন আতি সহজ ও সাধারণ, কিন্তু বীরের 
রোদনে সর্য্যাস্তের মত একটা গাঁরমা মিশ্রত থাকে । লঙ্কার তদানশল্তন অবস্থা দেখিয়া রাবণ 
বলিতেছেন -__ 

ছাড়িয়া কনক লঙকা. 'নাঁবড় কাননে 
পঁশি, এ মনের জবালা জ.ড়াই বিরলে! 
কুস্ম-দাম সাঁ্জত, দীপাবলিতেজে 
উজ্জবলিত নাট্য শালা সম রে আঁছল 
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে 
শুকাইছে ফুল এবে, নাবছে দেউটি; 

নীরব রবাব, বীণা, মূরজ' মূরলণ। 
এর্প ক্লন্দন শুনিয়া আমরা ক্ষণকালের জন্য রাবণের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার বাথার 
ব্যথী হইতে চাই। মিলটনের শয়তান যতই অপরাধী করুক না কেন তথাপি তাহার খেদ শুনিয়া 
এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে ক্ষণকাল তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জনা কাঁরয়া সহানুভূতি প্রকাশ না 
কারবে। মেঘনাদের মত্যুতে রাবণের বিলাপ সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী _ 

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে 
এনয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে! _ 
সর্শপ রাজাভার, পূল্ন, তোমায়, করিব 
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মহাযাব্রা; কিন্তু বিধি-বুঝিব কেমনে 
তাঁর লীলা ?-_ভাঁড়াইলা সে সুখে আমারে। 
ছিল আশা, রক্ষঃ কুল রাজ-সংহাসনে 
জুড়াইব, আঁখ, বংস, দোঁখয়া তোমারে 
বামে রক্ষ কুললক্ষনী রক্ষোরাণী রূপে 
পুত্রবধূ! বৃথা আশা। পূর্বজল্মফলে, 
হেরি তোমা দৌঁহে আজ এ কাল আসনে। 
কবর্বর গৌরব রা চির রাহহ গ্রাসে। 

বস্তুতঃ রাবণ চরিন্রাট এত সন্দর হইয়াছে যে তাঁহাকে এ কাজের নায়ক বাঁললেও কিছ অসঙ্গত 
হইবে না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে সাহত্যের যতরুপ কিম্বদন্তী ও চিরন্তন প্রথা ছিল তাহাকে 
মাইকেল বায়ূতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। তান 
মহাকাব্য 'লাখতেছেন এবং আমন্রছন্দে লাখতেছেন: অতএব তাঁহাকে ভাষাটি তদুপযোগা 
উন্নত করিয়া লিখিতে হইয়াছিল। 'তনি যেন আভধান খুলিয়া সহজ সহজ শব্দের কঠিন কঠিন 
শব্দগুলি লইয়া পরে লিখিতে বাঁসয়াছিলেন। ধনু ও সাগরতটকে 'তিনি এ নাম না দিয়া কোদন্ড 
ও যাদঃপতিরোধঃ বলিতেছেন। আরও দেখা যায় কতকগুলি যৌগিক শব্দ বারংবার আসিতেছে 
যথা রক্ষঃকুলরাজ লক্ষমী, দেবদৈত্যনরত্রাশ, রাক্ষস ভরসা ইত্যাঁদ। হোমরের অনুকরণে তানি 
কতকগুলি স্থায়ী বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন যথা দম্ভোলী 'নক্ষেপী (সহত্রাক্ষ )। 

ভাষা উন্নত করা বিষয়ে যত্রবান হইতে গিয়া তিনি একটী ভ্রমে পাঁতিত হইয়াছেন__ 
প্রথাবাহর্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিম্পাদন ও ব্যবহার করা. যথা 'স্তুতিলা", “শান্তিলা”, “মর্মীরিছে” 
ইত্যাদ। মিলটন কতকগাীল ইংরাজী শব্দ লাঁটন অর্থে ব্যবহার কাঁরয়াছেন এবং স্পেনসার 
কতকগুলি শব্দের বানান বিকৃত কাঁরয়াছেন। মাইকেল ইহাদের নিকট এ প্রথা গ্রহণ করেন নাই। 
এরূপ শব্দগ্লি সংক্ষিপ্ততা বিষয়ে যাঁদও কিং সাহায্য কাঁরয়াছে তথাপি ইহার দোষ এই যে 
ইহা অতি সহজ ব্যঙ্গানূকরণকে সাহায্য করে_যথা টেবৃলিলা সত্রধর কাপাঁড়লা তাঁতী । 

এইর্প বিবিধ উপায়ে মাইকেল একটা স্বতন্ত্র ভাষার রীতি গঠন কাঁরয়া ফেলিলেন। 
ইহা অনুকরণ করা উঁচত কি না বলা কঠিন কারণ ইহা কতকগুলি সীমা ও অবস্থার মধ্যে 
চলতে পারে, নচেৎ আমাঁদগকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিগণের মত ভ্রমে পাঁড়তে হইবে। 
সে যাহাই হউক, তাঁহার ভাবা যে বাঙ্গলা সাহিত্যের শব্দকোষকে প্রভূত পাঁরমাণে সম্পন্ন করিয়া 
দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থিগুলি রূমশঃ শাথিল হইয়া আঁসিতে- 
ছিল তখন মাইকেল সেগুলিতে শাল্তসণ্ার কারলেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুল দূঢ় হইয়া পাঁড়ল। 
তাঁহার ভাষার চলন যৌবনমদালসা বধূর মত নহে. উহা তপারুম্ট সম্ন্যাসীর মত_খজ দৃঢ় ও 
নিয়মিত। 

রাঁতি এবং শব্দের এইরূপ 'বাশম্টতার জন্য তাঁহার কাব্যের সঙ্গীতও একটি আভনব 
রূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাঁবতা পাঁড়তে পাঁড়তে নিদ্রত হইয়া পাঁড়বার আশঙ্কা 
আছে কিন্তু মাইকেলের কাঁবতা আমাঁদগকে জাগাইয়া তোলে । প্রথমাঁট রন্তকে শীতল করে 
দ্বিতীয়টি র্তকে উষ্ণ করে। মাইকেলের সঙ্গীত অচেতনকে সচেতন করে। তাঁহার সূরঘন্দ 
একটি করুণরসপূর্ণ বেহালা অথবা সারঙ্গ নহে, ইহা একসুরে বাঁধা সহঘ্রটি তানপুরা যাহার 
ধনি মান্দরের দ্বার, অঙ্গন, খলান প্রভাঁতিকে পূর্ণ করিয়া গণগনমণ্ডলে তরঙ্গস্ম্টি করে। তাঁহার 

৬ 
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তালমল্ল ঠুংরী অথবা ট*্পা গানের তবলা নহে, উহা একটি জয়ঢাকের মত পাখোয়াজ। যাহার 
বামাদকে আঘাত কাঁরলে জীমৃত ও সাগরউীর্ম নিস্তব্ধ হইয়া শাীনতে থাকে। মাইকেলের 
সঙ্গীত বাণাপানির বাঁণা নহে, উহা মহারদদ্রের প্রলয়রূপী শিঙা। 

মাইকেল হোমারের কাব্য অনেকাবিষয়ে অনুকরণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু একটি বিষয়ে 
পারেন নাই-_তাহা হোমারের এক শ্রেণীর নির্পম উপমা যাহাকে হোমরীয় উপমা বলা হয়। 

হোমার অথবা মিলটনের উপমার সৌন্দর্য বর্ণনা কারতে ভাষাও শেষ হইয়া যায়। তাঁহাদের 
উপমাগুলি তাঁহাদের বিষয়বস্তুর মত বিরাট ও মাহমান্বিত। সে উপমাগ্দাল ক্ষুদ্র বস্তুতে 
সীমাবদ্ধ নহে, আকাশ সমদ্র, পর্বত প্রভৃতি প্রকাতির বিরাট বিরাট জিনিস লইয়া রঁচিত। 
সেগুলি বর্ণনা কারবার সময় কাব যেন ক্ষণকালের জন্য কাব্য রচনার কথা ভুলিয়া গিয়া উপ- 
মাঁটর স্বতন্ত্র শোভা বর্ধনে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে উপমাগদল পাঠকের পক্ষে একাঁট স্বতন্ত্র 
উপভোগের বস্তু হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ উপমাগলি তত প্রাঁতিকর হইবে না বাঁল- 
যাই হউক অথবা যে কারণেই হউক মাইকেল সেগ্াল প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার উপমার রীতি 
অনেকটা স্পেনসারের মত, কিন্তু প্রয়োগবিষয়ে একটা পার্থক্য দেখা যায়। স্পেনসার তাঁহার 
ভৃতযগৃলিকে যখন তখন ডাকেন না, যখন নিতান্ত প্রয়োজন হয় তখনই ডাকেন. কিন্তু মাইকেল 
অনেক সময়ে বিনা কারণেও ডাকেন এবং তাঁহার সম্মুখে তাহাদিগকে সর্বদা প্রস্তুত করাইয়া 
রাখেন। তিনি উপমার প্রাচুর্যযকে উপমার মূল্যবস্তা বাঁলয়া ভুল করেন। বেশী লোক থাকিলেই 
যে সব সময়ে বেশী কাজ হয় তাহা নহে; আঁধকাংশস্থলে অজ্পসংখ্যক উপযূন্ত লোকে বেশী 
কাজ হয়। মাইকেল উপমাগুলিকে উপর্যপাঁর আনয়ন কারতেছেন দেখিয়া মনে হয় তিনি দূর্বল 
এবং মনের ভাব সম্যকরূপে ব্যস্ত করিতে পারিতেছেন কিনা তাদ্বষয়ে সান্দহান। জাবনের চিন্র 
যখন রীতিমত প্রবল থাকে তখন উপমার সাহায্য আঁধক আবশ্যক হয় না। 

কবিবর হেমচন্দ্রের কথা অনুসারে উপমার বাহুল্য ও অযথাপ্রয়োগ যে মাইকেলের উপ- 
মার একমান্র দোষ তাহা নহে, বস্তুতঃ সেগুলি তত হদয়গ্রাহীও নয়। কাব্যখানি পাঁড়বার পর 
খুব কমসংখ্যক উপমাই আমাদের স্মরণে থাকে । উপমা বৃহদায়তন হইলেই যে হয়গ্রাহী হয় 
তাহা নহে, উপমার গভনরত্ব, নির্বাচন ও প্রয়োগ নৈপুণ্য উপমাকে কল্পান্তস্থায়ী করিয়া রাখে। 

তাঁহার উপমেয় বস্তু বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যায় সেগুলি আঁধকাংশ রাধাকৃষণ 'বিষয়ক। 
তাঁহার ক্ষদ্্র ক্ষুদ্র কবিতাগযীল হইতে দেখা যায় এ বিষয়াট তাঁহাকে যথেম্ট অন্প্রাণিত করিয়া- 
ছিল এবং কোন বাঙ্গালা কাবকেই বা করে নাই ? 

হেমবাবু মাইকেলের আরও একাঁট দোষের উল্লেখ কারয়াছেন তাহাও আমরা অস্বীকার 
কারতে পার না। মিলটনের অনুকরণে লম্বা লম্বা বাক্য রচনা করিয়া তিনি সকল স্থানে কৃত- 
কার্য হন নাই। তাঁহার চিন্তার ম্োত আতশয় তার এবং একাঁট ভাব শেষ হইতে না হইতেই 
আর একাঁট আসিয়া পড়ে এবং উভয়ের সংমশ্রণে "বাক্যটি কিছু জটিল আকার ধারণ করে। 
তাঁহার চিন্তার প্রবাহ মুস্তজলপ্রপাতের মত নয়, একটি কলসাঁতে জল ভার্ত করিয়া তাহা 
উপুড় কাঁরয়া ধাঁরলে জলের প্রবাহ যের্প প্রতিহত হয় সেইর্প প্রাতিহত। তাঁহার রচনা কখ- 
নও হোঁচট খায়, কখনও কাঁদে, কখনও ঝাপ দেয় এবং কখনও বা দৌড়াদৌড়ি করে। 

ভারতচন্দ্র যে হিসাবে জনপ্রিয় মাইকেল সে হিসাবে নন। ভারতচন্দ্রের কাব্য সাধারণের 
জন্য, মাইকেলের কাব্য নির্দন্ট সংখ্যক শিক্ষিত লোকের জন্য। যতই লোক শিক্ষার উন্নতস্তরে 
উঠিতে থাকিবে ততই মাইকেলের জনাপ্রয়তা উত্তরোত্তর বার্্ধত হইতে থাকিবে । 

প্রথম পুস্তক প্রকাশের পর মাইকেলকে র্লাউনিংএর মত কঠোর বিদ্রুপ সহ্য করিতে 
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হইয়াছিল। প.দ্তকখানি প্রচারের পর কিছ-কাল পর্যন্ত তাঁহার লোকপ্রিয়তা চোরাই ব্যবসায়ের 
মত ছিল পরে তাহা সর্বসমক্ষে দিবালোকে প্রকাশিত হয়। গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহার বিধার্মতার 

প্রতি, পূরাতনের ভন্তগণ তাঁহার আমিন্রছন্দের প্রাত চারব্রানসান্ধিৎসুগণ তাঁহার চরের প্রাত 

এবং বৈয়াকরাঁণকগণ তাঁহার ভাষাতল্তের প্রতি আপান্ত উত্থাপন করিয়াছিলেন। এইরুপে খ্টায় 

উনাবংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উত্তম বাঙ্গালা কাব্যপুস্তক প্রথম হইতেই প্রশংসা লাভ না করিয়া 

নয়ত প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। বড় অদ্ভুত ভাগ্যবটে কিন্তু আহংসনীয় নয়। 

ণিসংহীর একবারে একটি মান্ত শাবক হয় কিন্তু সোঁটও একাঁট সিংহ। মাইকেল ভারত- 
চন্দ্রের মত বহাাবধ ছন্দ চেষ্টা করেন নাই কিন্তু তান যে একটি 'বিশল্যকরণী প্রয়োগ করিয়াছেন ' 
তাহাতেই তান জয়ী । 'কন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে তিনি অমিব্রছন্দ নির্বাচন কারলেন কেন ? 
বাভন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে ইহার উত্তর 'দিবে কিন্তু আমাদের পক্ষে উহা এইরূপ বলিয়া 
অন্ামত হয়। 

আঁধকাংশস্থলে দেখা যায় পাঁরবর্তন একটা আবশ্যকীয় বস্তু, পাঁরবর্তনকারী একটা 
উপলক্ষ মান্র। মাইকেল কেন আমিত্রছন্দে লাখতেন তাহার উত্তর এই যে আমন্রছন্দ বাঙ্গালা কাব্যে 
আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। মিত্র ছন্দ শুনিয়া শুনিয়া লোকের কান পিয়া গিয়াছিল। 

এরূপ একটা পাঁরবর্তনের আবশ্যকতা বাঁঝয়াও অনেকে আমন্রছন্দ প্রবর্তনে পশ্চাৎপদ 
ভুলিয়া থাকবার নয়। মাইকেল বিদ্রোহী ধর্মীবষয়ে বিদ্রোহী এবং সাহিত্য বিষয়ে বিদ্রোহী । 
রইতে চান, কারণ আমাদের দেশ পাঁরবর্তন অসাহফ্জু। কিন্তু মাইকেলের নিভাঁক চিত্ত ইহাতে 
আমন্রছন্দ নির্বাচন তাঁহার বিদ্রোহিতার অন্যতম দণ্টান্ত। 

যাহার মনের মধ্যে স্বর্গ মন্ত্য ও পাতালের সভা বাঁসতে পারে তাহার স্বাভাঁবক আভব্যান্ত 
আমিব্রছন্দ ছাড়া আর কিসে হইতে পারে ? 

মানবমান্রেই ভূত ও ভবিষ্যং [বিবেচনা করে কন্তু মাইকেল কি আমিন্রছন্দ নির্বাচনের সময় 
একবার ভাবষ্যতের দিকে দৃম্টিপাত করেন নাই; ভাবিষংফল যে ভাল হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ 
কারবার তাঁহার কোনও, কারণ ছিল না। ইংরাজ কবিগণ এই ছন্দ প্রবর্তন কারয়া কিরূপ একটা 
যুগান্তর আনয়াছিলেন এবং এই ছন্দের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়া কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব 
কারয়াছলেন ইহা চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া কোন জাতি তাহার কাব্যকে আমিন্রছন্দাবহীীন মস্তকে 
চলিতে দিবে? তবে এইমান্র বলা যাইতে পারে যে মাইকেল তাঁহার সময়ের কিং অগ্রে আঁসয়া- 
পাঁড়য়াছিলেন তাই তিনি সাময়িক জনানন্দা ভোগ করিয়া তাহার দণ্ড দিয়া গিয়াছেন। 

আমিন্রছন্দ বিষয়ে মিলটনের সাঁহত মাইকেলের তুলনা হইতে পারে না. এ বিষয়ে তাহা- 
দের মধ্যে একটা উপসাগরের ব্যবধান রিয়া গিয়াছে। মিলটন একটি কাষ্ঠফলক রেশ্দার দ্বারা 
মসৃণ কাঁরয়া তাহাতে কার্কার্যা আঁকতেছেন, মাইকেল কেবল কান্ঠফলকাঁট কাটিয়া তৈয়ার 
কারতেছেন মাত্র। মিলটন তাঁহার চিন্রটতে শেষ তুলিকা ছোঁয়াইতেছেন, মাইকেল তাহা অওকনের 
জন্য পটে কেবল একটি মান্ রঙ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে মাইকেলের পক্ষে প্রভূত উৎকর্ষের 
বিষয় এই যে তিনি কাম্ঠফলকটি তৈয়ারী কারবার সময় অথবা চিন্রপটে প্রথম রঙ প্রয়োগে একটা 
সম্খহস্ত কারগরের পাঁরচয় দিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাঁদ কেহ মাইকেলের অপেক্ষা অধিক স্ন্দর 
অমিন্রছন্দ রচনা করেন তাহা হইলে তান সঙ্জাকর বাঁলয়া প্রশংসিত হইবেন, উদ্ভাবক অথবা 
নির্মাতার মূকুট পাইবেন না। 

টোনিসনের মৃত্যুর পর অনেকে মনে কারিয়াছিলেন ইংরাজী কাঁবতাতে আর কোনও নৃতন 
রকমের সঙ্গীত কেহ দিতে পাঁরবে না, কিন্তু পরক্ষণেই সূইন্বর্ণ আয়া তাঁহাদের ধারণাটাকে 
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উলটপালট করিয়া দিলেন। ভারতচন্দ্রের পর কে ভাবিয়াছিল বাঙ্গলা কবিতায় অন্য নূতন ছন্দ 
বিশেষতঃ অমিন্ছন্দ প্রবর্তিত হইবে? মিব্রছন্দ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারে “আমার অপরাধটা 
ক?” তাহাতে মাইকেল এই উত্তর দিবেন--“তুমি শ্বৈণ, আমি পৌরুষেয়; তুমি খাঁচার পাখি, 
আমি বনের পাখি; তুমি নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম লইয়া চলিতে থাক, আম বায়ুর মতন নদীর 
মতন অবাধে চলিয়া যাই; তুমি ভাষার দাস, আমি ভাষার প্রভু ।” মাইকেল যাহা বাঁললেন তাহা 
সত্য কিন্তু পৌরুষেয় হইতে গিয়া কর্কশ হওয়া, বনের পাখি হইতে গিয়া উদ্দ্রান্ত হওয়া, 
বিশ্রাম না লইয়া চলতে চাঁলতে পায়ের গ্রন্থ অকস্মাৎ শাথল হওয়া, ভাষার প্রভু হইতে গিয়া 
তাহাকে লইয়া যদচ্ছাচার করা প্রভাতি কতকগঁল দোষ আমিন্রাক্ষর ছন্দের অংশে পড়া খুবই 
সম্ভব। গদ্য নামে একাঁট দৈত্য আঁমন্র কাঁবতাকে আক্রমণ করিবে বাঁলয়া সর্বদা ও পাতিয়া থাকে 
এবং একট; অতার্কত দোঁখলেই গ্রাস করিয়া ফেলে। 'কন্তু মাইকেলের সাবধানতা এত আঁধক যে 
তিনি কিছুতেই তাহাকে আক্রমণ করিতে দিতেছেন না। নির্মল কবিতার্প রক্ষাকবচ তাঁহাকে 

যাঁদ কেহ জিজ্ঞাসা করেন মাইকেল বঙ্গসাহিতোর কী করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে প্রশ্ন 
কারব মাইকেল বঙ্গস্াহত্যের কী না কাঁরয়াছেনঃ তিনি বঙ্গভাষার কোষাগারকে সমদ্ধ 
কাঁরয়াছেন, ভাষার পেশী, ধমনীও গ্রীন্খকে সতেজ কারয়াছেন এবং সর্বোপার বাঞ্গলা কাব্যের 
মঙ্তকে একাট আঁভনব ছন্দের করীট পরাইয়া 1দয়াছেন। তান যে কর্তব্য লইয়া বাগদেবা 
কর্তৃক প্রোরত হইয়াছলেন তাহার ছুই অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই। মহারুদ্রের মত তাঁহার 
বিরাট মার্ত সাহত্য রাজোর শেষ প্রান্ত হইতেও মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 



সার ঢালস উইল্কিঙ্গ 

গোৌরা্গগোপাল সেনগ,স্ত 

১৭৪৯ খক্টাব্দে ইংল্যান্ডের সমারসেটশায়ারে এক দাঁরদ্রু পাঁরবারে চার্লস উইলকিন্স জন্মগ্রহণ 

করেন। উইলাকিন্সের বাল্ঃজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না, অনেকের মতে 

তিনি ১৭৫০ খল্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ওয়াল্টার উইলকিন্স। 

ধপতার দারিদ্র্যের জন্য চাললস উচ্চশিক্ষা লাভে বণ্চিত হন। নিজের চেষ্টায় যে টুকু জ্ঞান অর্জন 

কোম্পানীর রাইটার এর চাকুরী সংগ্রহ করিয়া ১৭৭০ খন্টাব্দে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ভারতে 
আগমন করেন। কলিকাতায় িছনাঁদন চাকুরী করার পর তাঁহাকে মালদহে কোম্পানীর কু'ঠির 
অধ্যক্ষের সহকারা কাঁরয়া পাঠানো হয়। 

উচ্চাঁশক্ষা না পাইলেও, উইলঁকন্স্ উচ্চাভলাষী ও অধ্যয়ন শীল 'ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে 
আঁসয়া অজ্পাঁদনের মধ্যেই তান বাঞ্গলা ও ফার্সী শাঁখতে আরম্ভ করেন ও অজ্পাঁদনের মধ্যেই 
[তান এই দুইটি ভাষাই উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত কোম্পানীর অন্য- 
তম কর্মচারী ন্যাথেনিয়েল ব্রোস হ্যালহেডের পরিচয় হয়। হ্যালহেডের সংস্পর্শে আসিয়া 
তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক হন ও একজন পণ্ডিতের সাহায্যে অচিরকালের মধ্যেই 
সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যংপাত্ত লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি বোপদেব প্রণীত 

মৃগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্রোজী দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত কৌমদ্দী ও রামচন্দ্র প্রণীত সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা 
প্রভীতি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ উত্তমরূপে অধায়ন কাঁরয়াছলেন। ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম- 
চারীদের মধ্যে চার্লস উইল কন্সই সর্বপ্রথম সংস্কৃতে ব্যংপান্ত লাভ করেন। 

উইলাকলন্সের বন্ধু হ্যালহেড্ উত্তমরূপে বাঙ্গলা ভাষা 'শক্ষা কাঁরয়া কোম্পানীর কর্ম- 
চারীদের বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি বাগ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেন। এই বই- 
খানি প্রকাশের জন্য বাঞ্গলা হরফের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময়ে মুদ্রা্কনের জন্য বাঞ্গলা 
টাইপের সৃষ্টি হয় নাই। ইতিপূর্বে পট্টুগালের লিসবন শহর হইতে 'তনখান বাঙ্গলা পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছিল বটে তবে এইগুলি ছিল রোমান অক্ষরে মাদ্রুত। বোল্টস নামে এক ইংরাজ 
ভদ্রলোক বাঙ্গলা টাইপ প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। দুঃসাহসী চালস উইলাকলন্স 
হ্যালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এক প্রস্থ বাঙ্গলা টাইপ 'নর্মাণের কাজে অগ্রসর হইলেন, 
এই কাজে তাঁহার সামান্য পূর্ব আভজ্ঞতা ছিল। টাইপ বা হরফ প্রস্তুতের কাজে ঢালাই বা 
পেটাই এর কাজ জানা একজন লোকের সন্ধান করিতে যাইয়া তিনি পণ্টানন কর্মকার নামে এক- 
জন বাঙ্গালী কর্মকারকে সহযোগী পান। 'নিজহস্তে ছেনিদ্বারা বাঙ্গলা হরফের ছাঁচ প্রস্তুত 
করিয়া পণ্টাননের সহায়তায় তিনি ব্যাকরণ প্রকাশের উপযোগী একপ্রস্থ হরফ প্রস্তূত করিয়া 
ফেলেন। এই হরফগন্ুলি বিন্যস্ত করিয়া উইলাকিন্স ১৭৭৮ থক্টাব্দে হুগলীর মান্টার এন্ড্রুজের 
ছাপাখানা হইতে হ্যালহেডের ব্যাকরণাঁট ছাপাইয়া বাঁহর করেন। হ্যালহেড তাঁহার ব্যাকরণের 
ভমকায় অকুন্ঠ চিত্তে উইলাকন্সের খণ স্বীকার কাঁরয়া 'লাখয়াছেন : 
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ক্যাক্সটন্ ইংরাজী টাইপ উদ্ভাবন কাঁরয়া অক্ষয় কীর্ত অন করেন। চার্লস 
উইলকিন্সকে বাঙ্গলা টাইপের জন্মদাতা বাঙ্গলার ক্যাক্সটন্ বলা যাইতে পারে। উইল.কিল্স, 
জাঁবনে বহ? কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গলা হরফ উদ্ভাবনার কৃতিত্ব তাঁহার সকল কাতিত্বকে 
আঁতক্রম করিয়া গিয়াছে । এই সঙ্গে তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী পণ্টানন কর্মকারের দান ও 
স্মরণীয়। পরে স্বাধীন ভাবে পণ্টানন বাঞ্গলা টাইপের আরও উন্নাত সাধন করেন। উত্তরকালে 
পণ্সানন উইলিয়ম কেরণর শ্রীরামপুরস্থ ব্যপ্টিম্ট মিশন প্রেসের সাঁহত য্্ত ছিলেন। পণ্টাননের 
জামাতা মনোহর ও মনোহরের এক পন দক্ষ হরফ প্রস্তুত কারক 'হসাবে সবিশেষে খ্যাঁতিলাভ 
করয়াছলেন। উইলাঁকন্স্ ও পণ্টাননের প্রস্তুত টাইপগ্লি কলিকাতায় কোম্পানীর প্রেস 
স্থাঁপত হইলে সরকারী ইস্তাহার প্রভৃতি মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। 

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সার উইলিয়ম জোল্স স্মপ্রীম কোর্টের বিচারপাতি- 
রূপে ভারতে আগমন করেন। ভারতে আঁসয়া তান উইল্কিন্সের সাঁহত পাঁরাচিত হন। 
উইলুকিন্স, ইতিমধ্যেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছেন, সংস্কৃতে তাঁহার গভীর জ্ঞান দেখিয়া 
জোন্স, মুগ্ধ হইয়া যান। উইল.কিন্সের সহায়তায় জোন্স্ অজ্পাঁদনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা 
আয়ত্ত করেন। জোন্স স্বীকার করিয়াছিলেন যে উইলাঁকন্সের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার পক্ষে 
সংস্কৃত শিক্ষা অসম্ভব হইত। ১৭৮৪ খুঙ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারণ প্রাচ্য বিদ্যা গবেষণার কেন্দ্র 
হিসাবে উইলিয়ম্ জোন্সের উদ্যোগে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাতিষ্ঠিত হয়। যে 
বরিশজন সদস্য লইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাতম্ঠিত হয় চার্লস উইলকিল্স তাঁহদের মধ্যে 
অন্যতম। এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ অতিবাহিত হইলে সোসাইটির শতবর্ষের যে ইতিহাস 
প্রকাশিত হয় উহা রচনা করেন সমপ্রাসদ্ধ পশ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বহু ভারত-সাধকের 
সেবাধন্য সোসাইটির শতবর্ষের জীবনে সোসাইটি যাঁহাদের নিকট সর্বাঁধক খণণ তাঁহাদের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠাতা জোন্স সহ দ্বাদশজন কর্মীর নাম রাজেন্দ্রলাল 'মন্ন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। 
চালর্স উইল কিন্স ইহাদের মধ্যে অন্যতম (দ্রঃ 0১670161121 [6৮16৮৮01086 /৯518010 
9০0160/ ০1 76105511017) 1784 €০ 188, 1১811 17২91017012 1.2] 7109) | 

ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেন্টিংস ভারতের ইংরাজ শাসন বিস্তারের 
ইতিহাসে একটি ধিক্কৃত চরিন্র। ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে এই বহ্ নিন্দিত ব্যন্তিটির একটি 
গৌরবজনক ভূমিকা আছে, ইহা অবশ্যই স্মরণাঁয়। [হেস্টিংস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একজন 
অনুরাগী পৃজ্ঠপোষক ছিলেন। ১৭৭৬ খক্টাব্দে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল রূপে তানি 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ভারতাঁয় আইন ও রপীত নীতি অন:সারেই ভারতের শাসন ব্যবস্থা 
প্রচলিত হইবে। ইংরাজ 'সাভালিয়নরা এই সময়ে কেহই সংস্কৃত জানিতেন না [তরাং তাঁহা- 
দের দ্বারা সংস্কৃত স্মৃতি পুস্তক অন্যায়ী বিচার ও শাসন পারচালনা সম্ভব ছিল না। এই 
বাধা দূরাঁকরণার্থে হোচ্টংস দেশীয় পশ্ডিতদের দ্বারা হিন্দু স্মৃতি গ্রন্থের “ববাদভঙ্গার্নব 
সেতু” নামে একটি সার সঞ্কলন প্রস্তুত করান। অনেক সংস্কৃতজ্ঞের ফারসণ জ্ঞান ছিল বাঁলয়া 
প্রথমে উহা ফাসাঁতে অন্বাদ করানো হয়। হ্যালহেড্ ফাসঁ জানিতেন, তান এই পূস্তক 
ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেন। এই অননবাদটি “এ কোড্ অব্ জেন্ট: ল” নামে ১৭৭৬ 
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খৃষ্টাব্দে লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। উইলাকিন্সকে ওয়ারেন হেট্টিংস সংস্কৃত শিক্ষালাভে 
ও বাংলা টাইপ সৃন্টর কাজে প্রভূত উৎসাহ দান করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কাজেও 
তানি সার উইলিয়ম জোন্সকে উৎসাহিত করেন। অধস্তন কর্মচারী উইল[কন্সকে ভারতের 
প্রবল প্রতাপান্বিত গভর্ণর জেনারেল হেম্টিংস “বন্ধু” বাঁলয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন 
না এমনি ছিল তাঁহার গুণগ্রাহিতা। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দুই বংসর পর উইলকিন্স্ 
রচিত ভগবদ্গীতার সম্পূর্ণ ইংরাজী অন_বাদ উইলকিন্সের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
অধ্যায়। হেন্টিংসের সুপাঁরশে ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'ডিরেত্টরেরা কোম্পানীর খরচে লণ্ডন 
হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রকাশ করেন(১)। ইউরোপাঁয় ভাষায় গঁতার ইহাই প্রথম অনু- 
বাদ। উইলাঁকন্স কৃত গীতার অনুবাদের মাধ্যমেই ভারতীয় আধ্যাঁত্মকতার অতুল এঁ*বর্ষের সন্ধান 
ইউরোপের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। উইলাকন্সের অনুবাদ প্রকাশের পরে এই মহা গ্রল্থাট 
রুশ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উইল.- 
[িল্স্ কৃত ভগবদ্গীতার ভূমিকা রচনা করেন স্বয়ং ওয়ারেন হেন্টিংস। এই ভূমিকায় হেম্টিংস লেখেন 
যে “গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহু শতাব্দী যাবং মনূষ্য জাতির এক বৃহদংশের নিকট 
হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহত্য জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছে। উহার সাহিত্য গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতাপাঠে শুধু ইংরাজগণ কেন, 
সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানব জীবন শান্তি ধামে পারণত 
হইবে” দ্রঃ শ্রীমাদ্ভগবদ্ গীতা, ভূমিকা, পৃঃ ১৫, উদ্বোধন কার্ধালয়, কাঁলকাতা) 

১৭৮১ খষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই চার্লস উইল.কল্স, পণ্ম 
পালরাজ বিগ্রহপাল দেবের একটি তাম্ীলাপর পাঠোদ্ধার করেন। এই তাম্রীলপাট 
মুঙ্গেরে পাওয়া যায়। এই লিপিটির অনুবাদ এশিয়াটিক রিসার্চেস্ পাত্রকার ১ম খণ্ডে 
১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি দিনাজপুরে প্রাপ্ত একি প্রস্তর লিপির ও পাঠো- 
দবার করেন-_এই লিপির অনুবাদ ও আলোচনাও এশিয়াঁটক 'রিসার্চেস্ পান্রকায় প্রকাশিত 
হয়। প্রাচীন লাঁপর পাঠোদ্ধার ও তাহার সাহায্যে বিজ্ঞান সম্মতভাবে ইতিহাস রচনার কাজে 
এইভাবে চার্লস উইলাঁকল্স এদেশে পথ প্রদর্শন কাঁরয়া যান। বাঙ্গলা টাইপ নির্মাণের পর 
উইলাঁকন্স ফরাসী হরফ প্রস্তুত করেন। কোম্পানীর ছাপাখানা প্রাতম্ঠিত হইলে উইলাঁকম্স 
তাহার ভার প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলা ইস্তাহার ইত্যাঁদর মত এই প্রেস হইতে সরকারী কাগজ পন্ 
ফার্সীতেও ছাপা হইত, বলাবাহূল্য বাঙ্গলা হরফগুলির ন্যায় ফার্সী হরফগুলও ছিল 
উইল.িন্স্ কর্তৃক নির্মত। 

গুরু্পরিশ্রমে স্বাস্থযভঙ্গ হওয়ায় ১৭৮৬ খজ্টাব্দে উইলাকল্স ভারত ত্যাগ করেন। 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্ত প্রথমে তিনি বাথ নগরাঁতে কিছুকাল বাস করেন। স্বদেশে ফিরিয়া 
তিনি দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন_ এবং নিজ গৃহেই একটি মৃদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন; কারণ 
এই সময়ে ইউরোপে দেবনাগরা অক্ষরে সংস্কৃত মূদ্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 

বাথনগরীতে বাসকালে তিনি বিষুশর্মা রচিত হিতোপদেশ গ্রল্থের ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশ করেন(২)। ইহার দুইবংসর পর তিনি মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে শকুন্তলার 
অন্দবাদ প্রকাশ করেন(৩)। উপ পুপউনবি৩ 
চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ থম্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের পতনের পর তাঁহার 
পাশডালাপির বিরাট সংগ্রহ কোম্পানীর হস্তগত হইয়া লণ্ডনে আনীত হয়, অন্যসূ্র হইতে ও 
কছ_ পাশ্ডুলাপ ও সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সংগ্রহগীল সহ লশ্ডনস্থ ইন্ডয়া আঁফসে একটি 



চি সমকালশন [কার্তিক 

লাইব্রেরী স্থাঁপত হয়। প্রাচ্যবিদ্যায় পারদার্শতার জন্য ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী উইলকন্দকে 
ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থাগাঁরক 'নিষূন্ত করেন। ১৮০৫ খষ্টাব্দে কোম্পানীর শিক্ষা- 
নবিশদের জন্য হেলবেরী কলেজ প্রাতষ্ঠিত হইলে উইলাকিন্স ইহার পরিদর্শক ও পরাক্ষক 
নিষুন্ত হন। ১৮২৩ খঙ্টাব্দে লপ্ডনে রয়াল এশিয়াটক সোসাইটির প্রাতষ্ঠাতাদের মধ্যে 
উইলকিন্সের নাম উল্লেখযোগ্য । 

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উইল্কিন্স রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়(8)। ১৭৭৫ 
খুজ্টাব্দে তিনি এই বইটি রচনা করিয়া স্বহস্তে খোঁদত দেবনাগরণ হরফে নিজের ছাপাখানায় 
ইহা ছাপাইবার উদ্যোগ করেন, আশ্কান্ডের ফলে ছাপাখানা বিনম্ট হইয়া যাওয়ায় পুস্তক 
তখন আর ছাপা হয় নাই। এইবার ও পৃস্তকটি তাঁহার নিজের খোঁদিত হরফে মাদুত হয়। 
এই ব্যাকরণাঁট সংস্কৃত,শিক্ষার্থিদের নিকট প্রচুর সমাদর লাভ করে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উইল-কিন্স 
সংস্কৃত ভাষার ধাতু সম্বন্ধে (ধাতু মঞ্জরী) আর একটি ব্যাকরণ রচনা করেন(৫) প্রাচ্যবিদ্যা 
পারঙ্গমতার জন্য দেশে ও বিদেশে উইলঁকন্স জীবদ্দশায় বহুসম্মানে ভূষিত হন। ১৭৮৮ 
খঙ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিদ্বং সংস্থা রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮০৫ 
খষ্টাব্দে অক্র্রষোড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডষ্টর অফ 'সাভিল ল উপাধি দান কারয়া সম্মানিত 
করেন। ১৮৩৩ খষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। 

১৮৩৬ খম্্টাব্দের ১৩ই মে উইল€কিন্স লণ্ডনে পরলোক গমন করেন। উইলকিন্সের 
দুইবার বিবাহ হয়। তাঁহার 'তিনাট কন্যাসন্তান ছিল। 

(১) 817882520 31৮27150000, 1785. 
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(8) 01521708106 98051016 1018888৩, 1808. 
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সেক্সপায়র্ ও র্ববীন্ত্রনাথ 

হরিপদ ঘোষাল 

রবীন্দ্রনাথ এবং সেক্সপীয়র উভয়েই ছিলেন লোকোত্তর প্রাতভার আধকারী। হোমর ও দান্তের 
ব্গ থেকে সেক্সপীয়রের যুগ পর্যন্ত এবং সেক্সপাীয়রের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পযন্ত 
পাঁথবীর 'বাভল্ল কবির অবদানে বিশ্বসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। এদের [ভিতর কল্পনা শান্তর 
ব্যাপকতায় সেক্সপায়র এবং ভাবের গভনরতায় রবীন্দ্রনাথ উচ্চতম স্থানে প্রাতষ্ঠিত আছেন। 

একজন ছিলেন পশ্চিমের সীমাহীন অতলান্ত মহাসাগর। অন্যজন ছিলেন পূবের উজ্জল 
সূর্ধ। তাঁদের পরিবেশ শিক্ষা এবং প্রকৃতি ভিন্ন। তাঁদের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্র এবং ফল ভিন্ন। 
সূতরাং তাঁদের ভিতর তুলনা চলে না। প্রতোকে নিজ মাঁহমায় ধন্য ও অনাঁতক্রম্য। তাঁদের 
জাঁবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য অলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

সেক্সপীয়রের জন্ম যুগ সন্ধিক্ষণে । ১৪৮৫ খষ্টাব্দে বসওয়ার্থের রণক্ষেত্রে গোলাপের 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সামন্ততন্তের সমাধি রচনা হয়েছিল ১৫৫৪ খন্টাব্দের থেকে ১৬১৬ 
[ভতর সেক্সপীয়র জীবত ছিলেন। তখন সামন্ত তন্তের অবসান এবং বুজেঁয়া শ্রেণীর 
অভ্যু্থান সুনিশ্চিত হয়েছিল। তখন নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণী ধনতান্তিক সমাজ ব্যবস্থার 
গোড়া পত্তন করেছিল। বুয়া ব্যন্তিসত্তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাধা নিষেধের বেড়া- 
জাল ভেঙ্গে আত্ম প্রসারের পথ খংজেছিল। ক্ষমতায় আসীন মুস্টিমেয় ব্যন্তির শাসনের সঙ্গে 
চলোছল সংঘর্ষ বিরোধ নবজাগ্রত ব্যন্তমান্ষের | ব্যান্ড মানুষ চেয়োছিল অন্যকে 'নিজের- 
আত্মপ্রকাশের পথ থেকে সাঁরয়ে দিতে । তার মতে পাঁথবীতে দূর্বলের স্থান নেই। বসুন্ধরা 
বীর ভোগ্যা। স্বার্থপরতা, অনুদার মনোবৃত্তি, অহমিকা, আত্মপ্রাতি্ঠা তার একমান্র লক্ষ্য। 
এলীজাবেথায় যুগের এতিহাসক পটভূঁমির উপর এই ধরনের জাবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। 
তারপর শিল্প বিজ্পবের ফলে অপাঁরামত এশব্ের আঁধকারী হয়ে সে ছলে বলে কৌশলে 
পৃথবীর অনুল্ত দুর্বল জাতিগ্লিকে সহজে পদানত করে বিশেষ একাধিপত্য স্থাপনে 
সমর্থ হয়েছিল। এই ভাবে ধনতান্তিক সমাজ বাবস্থা ও বান্তিসত্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
পঁরণাত লাভ করেছিল। সেক্সপীয়র ছিলেন ইহলোকসর্বস্ব বুর্জোয়া সমাজের জাীবনাঁশিল্পী, 
তার বাণীময় প্রতর্ক। তাঁর সন্ট শ্রেন্ত চারব্রগুলি দৈনান্দন দুঃখ-কষ্ট, প্রেম-ভালোবাসা, 
সুখস্বাচ্ছন্দ আশা-নিরাশার তীব্র জবালায় আত্মহারা । তারা শান্ত ও সম্ভাতির উপাসনায় ব্যস্ত। 
সম্ভোগ ও প্রেয়ের সন্ধানে আতিমান্র সচেতন। ব্যান্তসত্তা প্রাতিষ্ঠার আবেগে তারা শ্রেয়কে অবজ্ঞা 
করেছে। অধ্যাত্ম দৃঁম্টর অভাবে তাদের প্রেম আত্মঘাতী। তাদের অতুযুণ্ আকাক্ক্ষা মৃত্যুর 
সহযান্রী। যে সমাজের কবিসম্্াট তাদের চালিত করেছেন মৃত্যুর তোরণ-দ্বার পর্ন্তি। মৃত্যুর 
কালো যবাঁনকার অন্তরালে অপরাজেয় আত্মার অমৃত লোকের আঁ্তত্ব সম্বন্ধে তান নীরব। 
মন্ষ্যচরিন্রের গহনে গভীর অন্তর্দৃন্টি থাকাস্তেও তিনি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সম্বন্ধে অন্ধ। 

সেক্সপীয়রের মতো রবীন্দ্রনাথ যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'বাচন্রমুখী 
প্রাতভার আধকারী হয়ে তিনি জন্মোছলেন বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে উনাবংশ শতকে ভারতের 
নবজাগরণের মধ্যমাণ হিসেবে । নবযৃগের প্রবর্তক রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের উত্তরসাধক 
রবীন্দ্রনাথ একাঁদকে যেমন পাশ্চত্য ভাবধারা, অন্যাদকে তেমনি ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞান আত্মস্থ 

৩ 
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করোছলেন। মনের বাতায়ন পথে সকল দেশের আলো-বাতাস গ্রহণ করেও তিনি দেশের 

খাঁটি এীতিহ্যের সঙ্গে গভীরতম যোগ রক্ষা করেছিলেন। ব্যান্তত্বের উচ্চতম স্তর থেকে নেমে 

এসে মাঁটর রস গ্রহণ করলেও তারকার মতো তিনি শান্ত সুদূর থেকেছেন। যুগের প্রভাব ছাড়া 

পঁরবেশ ও শিক্ষার প্রভাব কবি যুগলের ভাবাদর্শের পার্থক্য সূচিত করেছে। 

ইংলন্ডের মধ্যস্থানে ওয়ারাহ্হক শায়ারের বক "চরে প্রবাহত আভন নদীর তীরে 

সেক্সপীয়রের জন্ম। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ্গের সঙ্গে তিনি শুনতেন স্বচ্ছস্রোতা প্রবাহিনীর মন- 

মাতানো কুল.কুলু তান. নানাজাতির বিহঞ্গের সুমধুর কলকাকলি। বহবর্ণাঢ্য প্রজাপতির 
পুষ্প থেকে পুস্পান্তরে মৃদু সণ্টারণ, সূর্করোজ্বল নীল আকাশ, মধদ্রাবী বায়ুর হিল্লোল, 

শ্যামায়মান তরুলতার সজবতা, গৃহের পাশে বিগত যুগের এরীতহ্যভরা বনউপবনে স্বচ্ছন্দ 

বিচরণ তাঁর দেহে শল্তি ও মনে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। প্রকৃতি দেবীর 
বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা কৃত্রিম পাঠশালায় গ্রাঁক ও লান ভাষায় পল্লব গ্রাহিতার পরিপূরক হিসেবে 

তাঁর ভবিষ্যং জাঁবনের ভিত্তি রচনা করেছিল। তাঁর পিতা একজন সম্পন্ন গৃহস্থ 'ছিলেন। 

ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপাজনের জন্য সমাজে উচ্চ মান সম্্রমের আঁধকারী ছিলেন। 
আঁমতব্যারতা তাঁকে চরম দাঁরদ্যের মুখে ঠেলে 'দলোছল। কশোর সেক্সপীয়র অকারণে বিদ্যালয় 

ত্যাগ করে 'পতার ব্যবসায় কার্যে সাহায্য করতে বাধ্য হন। ব্যবসায়ী পূত্র সুকুমারমতি বালক 
ব্যবসায়ীপ্রকীতি সুলভ বাস্তবজ্ঞান অর্জনের সযোগ পেয়োছলেন। তাঁর সাহত্যে এই বাস্তব 
জ্ঞানের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথের জন্ম গঞ্গার কাছাকাছি জোড়াসাকোর প্রাসাদোপম গৃহ। সে গৃহ ছিল 
সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের মলন স্থান। সাধারণ বিদ্যালয়ে তান শিক্ষা লাভ করেন 'ন। একাট 
বিরাট পুরুষের পদপ্রান্তে বসে তিনি যে উপনিষদের দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর কবি জাঁবনে তার 
ফল মধুর এবং বিশ্বসাহিত্য তার প্রভাব সদূদপ্রসারী হয়েছিল। সে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণশান্ত বিশ্বের 
অণুপরমাণুতে, বিরাট মহান বস্তুতে অনুসৃত. যার অপরুপ প্রভাবে খণ্ড খণ্ড বস্তুপুঞ্জ এবং 

অনন্তরুপ এক পরিপূর্ণ অরুপের প্রীতিভাস, মহাকবির ধ্যান নেত্রে তা প্রাতভাত হয়েছিল। সেই 
অরূপকে, ভূমাকে তিনি কখন জশবন দেবতা, কখন বিচন্ররূপিণনী, কখন অরুপরতন আখ্যা 'দয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধ্যাত্মের কাব, সীমার মধ্যে অসীমের কাঁব। সেক্সপীয়র খণ্ডতাকে খণ্ডর্পেই 
দর্শন করোছলেন। তিনি ছিলেন প্রতাক্ষবাদের কবি। তার কাব্য সাধনার মূল সূরটি এই 
পাঁথবীর। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মূল সূরটি আত্মক, অতীন্দ্রয় লোকের। তিনি 
জীবনস্মৃতিতে বলেছেন,_-'আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটি মান পালা। 
সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সাঁমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা ।” রসাত্মক 
বাক্য যাঁদ, কাব্য হয়, তাহলে তাঁরা উভয়েই সার্থক রসপ্রম্টা ছিলেন। তবে সেক্সপীয়র খন্ডতাকে খণ্ড- 
ভাবেই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ খণ্ডের ভিতর একা, সর্বাত্মভাব উপলাধ্ধ করেছেন। দুজনের 
ভিতর মর্মান্তিক পার্থক্য, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরাত্য এইখানে । অধ্যাত্ম দৃম্টিতে সেক্সপাীয়র 
দারদ্দ। তাঁর আনাগোনা প্রত্যক্ষ জগতে । তাঁর কারবার বাস্তব মানূষকে নিয়ে। 

সেক্সপীঁয়র ছিলেন নাট্যকার। নাটকে পান্র-পান্লীরা প্রধান। নাট্যকার থাকেন নেপথ্যে। 
তাঁর ব্যন্তিত্ব অদশ্য। দৃষ্টি নিরাসন্ত। রবীন্দ্রনাথ 'মুখ্যত গাঁতিকার ছিলেন। গণীতিকাব্যে 
ব্যান্তগত অনুভূতি ও আবেগের আঁভব্যান্ত হয়ে। আবেগ সীমাকে অতিক্রম করে চলে । সেক্সপণয়র 
ছিলেন বাস্তবের কবি। তীনি প্রত্যক্ষকে অতিক্ম করে যান নি। তিনি ইহলোকস্বস্ব। 
তিনি লৌকিক কবি। জনগণের মনের মন্দিরে তাঁর স্থান। রবীন্দ্রনাথ সাধক কবি। বাহ্য- 
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ব্তুর অন্তরালে সত্যের আস্ত তাঁর হৃদয়মকুরে প্রাতিফলিত। তার ওজ্জল্য, তার দীপ্ত 

তাঁকে মোহত করেছে। মুগ্ধ করেছে, আভভূত করেছে। 

সেক্সপাঁয়র প্রকীতিকে প্রকৃতি হিসেবে দেখেছেন, মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। 
্রজ্ঞায় তৃতীয় চক্ষুর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে জড় প্রকৃতি হিসেবে দেখেনাঁন। তাঁর কাছে 

দেহধ দেহণ নয়, খণ্ডতা খণ্ডতা নয়, বিভেদ বিভেদ নয়, বিচ্ছিল্বতা বিচ্ছিন্নতা নয়। তান দেখে- 

ছেন এদের সকলের সামার ভিতর এক অসাঁমেয় লীলা, খণ্ডতার ভিতর এক অখন্ডতার খেলা, 

বিচ্ছি্নতার ভিতর এক মিলনের খেলা । তিনি বলেছেন, লক্ষ লক্ষ প্রাণী নিয়ে বিচিত্র এই 
বিশ্বের খেলা, আর ছেলেখেলা ভেবে, তোমরা তাকে অবহেলায় ফেলে দাও। 

একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, যে চন্তা করে তার কাছে জীবন হাস্যকর। যে অনুভব 
করে তার কাছে জীবন দুঃখময়। সেক্সপায়র চিন্তা করে দেখেছেন, জীবন অর্থশূন্য। তিনি 
অনুভব করে দেখেছেন, জীবন দুঃখময়। মানুষ যে কয়েকটা দিন বেচে থাকে সে কেবল হাতপা 
ছুড়ে, চেচামেচি করে, আস্থর হয়, গণ্ডগোল বাধায়। তারপর আসে মৃত্যু। মৃত্যুতে সব শেষ 
হয়। স্নেহশীল জননীর মতো সেক্সপায়র অসহায় মানুষের জন্য সহানুভূতি দৌখয়েছেন। তার 
দুঃখে অশ্রুপাত করেছেন। তার সাময়িক অস্থিরতা তাঁর অদ্রহাসি উদ্রেক করেছে। তার ক্ষণ- 
কালীন দুঃখের জবলা তাঁর সমবেদনায় শাঁতল চন্দন প্রলেপে প্রশমিত হয়েছে। তাঁর কাছে জাঁবন 
একটা একটানা সংগ্রাম। সে সংগ্রামে হাসি আছে, আনন্দ আছে, আবার দুঃখ আছে, বিপদ 
আছে। জাবন যেন সুখ দুঃখের, হাঁসি, কান্নার বিচিত্র মালা । মানুষ নিয়তির হাতের ক্লীড়নক। 
ভাগ্যের কাছে সে সম্পূর্ণ অসহায়। তিনি বলেন, হেসে খেলে নাও রে যাদ;, দ্াদন বইতো নয়। 
৫খকম্ট ভোগ করে নাও, হে বন্ধ, দুদন বই তো নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন একটা 

সাধনার ক্ষেত্র। উচ্চতম স্তরে উন্নয়নের নম্নতম ধাপ মান্ন। তীন প্রার্থনা করেছেন__ 
আলোকের পথে, প্রভু, দাও দবার খুলে 
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা 
তাহাদের দৃণ্ট আলো রূপের জগতে 

আলোকের পথে। 
রবান্দ্রনাথের প্রাতভা বহুমুখী । সেক্সপীয়রের প্রতিভা একমুখী । সেঞ্সাপীয়র 

ভাষার রাজা । রবীন্দ্রনাথ ভাষার যাদ্ঢকর। সেক্সপাঁয়রের গদ্য গদ্যই, প্রয়োজন সিদ্ধি যল্ন মান্। 
রবীন্দ্রনাথের গদ্য গতিধর্মী। উপন্যাস ও ছোট গল্প তো দূরের কথা, এমন কি ভাবাতত্ব, বিজ্ঞান 
ও সমালোচনায় তাঁর ভাষা সহজ সাবলাল প্রসাদগুণ সম্পন্ন । 

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একমান্ত্র জার্মান মনীষা গ্যেটে ছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনন্য সাধারণ। 
অধ্যাত্মদষ্টর সোনার কাঠি দয়ে তান 'বাভন্ন জাতির মধ্যে বভেদের লৌহদ্বার খুলে 'দিয়ে- 
ছিলেন। তিনি যে একাট গভীর শা*বত সতোর উপলাব্ধি করেছিলেন তারই প্রসাদে 'ি*বমানবতা 
বোধের রত্নবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মহামানবের আগমন প্রতীক্ষা করোছলেন। সেক্সপায়রের 
বিরাট সাহিত্য এই বিষয়ে দাঁরদ্র। 

একমান্র গ্যেটে ছাড়া অন্য কোন কবিকে তাঁর সঙ্গে এক পধীন্ততে স্থান দেওয়া যায় না। 
এমন ি কবিতার রাজ্যে গ্যেটের স্থান রবীন্দ্রনাথের নীচে । 'বিশবসাহত্ে সেক্সপীয়র অপাঁর- 
হার্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনাস্তিত্ব কল্পনাতীত। 
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অমরনাথ পাঠক 

অপ্রংশের নির্মোক অপসারিত করে বাংলা ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তারই আঁদমতম 
নিদর্শন চর্যাগীতি। এই গাতিকাগ্দাল প্রকাশের সংগে সংগেই পণ্ডিতমহলে যে তুমূল আলোড়ন 
উঠোঁছল তারই অন্তরালে বহ্াদন চাপা পড়োছিল এর কাব্যমূল্য। তার প্রধান কারণ বোধকরি 
এর ভাষার বাহরঙ্গ কাঠিন্য। এর রসমূর্তিকে উপেক্ষা করে কেউবা 'সন্ধানীর দীপবার্তকা 
জবালিয়ে অধ্যাত্মসাধনতত্বের গূহাপথে এগিয়ে গেছেন আবার কেউবা গুহানীহত ভাষাততের 
এণায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। সেই কারণেই এর ভাবমার্ত তথা রসমার্ত বহীদন পর্যন্ত 
পাঠক সমাজে অবহেলিত ছিল। 

চর্যাপদগলি সাংকেতিক ভাষায় রচিত-যার নাম 'সন্ধ্যা ভাষা'। সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম- 
চরিতের ভাষা থেকেই সন্ধ্যাভাষা নাম হয়েছে কনা সে তর্ক এখানে অবান্তর। তবে এ হল 
এক প্রহেলিকাময় ভাষা _যে অর্থটা বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে সেইটাই তার আসল অর্থ নয়। 
হে'য়ালীর মত ওর এক গুপ্ত অর্থ আছে। কিন্তু গৃপ্ত অর্থ যাই থাক. তার যে অর্থাট স্বপ্রকাশ 
এবং তার মাধ্যমে যে ভাবের রূপায়ণ তাকে নিয়েই রসানু সন্ধিংসু সহৃদয়ের কারবার || 

সাহিত্যের তাংপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দার্শীনক প্রবর ফিকটে বলেছেন--'লিটা- 
রেচর ইজদি এক্সপ্রেসেন অব এ রিলিজিয়াস আহীডিয়া'। বস্তুত কাবা-সাহত্য কোনো আক- 
স্মিক দূর্ঘটনা নয় তাই শুধু রলাজয়াস আহীডয়া' কেন-মানুষের মনে সমাজ, রাষ্ট্র, তার 
দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সাহত্যের সৃচ্টি। এ ছাড়া বান্তগত ভালো লাগা মন্দ- 
লাগা, তার ভাবতন্ময়তা. আস্তমরোপলব্ধি-এও সাহিত্যে কিছু খাপছাড়া বস্তু নয়। ভিতর আর 
বাহর, এ দুই-ই হল সাহত্যের বিষয়বস্তু । বাইরেটা এঁপক বা ন্যারোটভ, ভিতরটা লিরিক। 
চর্যাগীতি এই ভিতরের বস্তু_মন্ময়তার রূপায়ণ_লিরিক।। 

লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে সব সময়েই এ মানুষের 
নিত্যসংগী। আজ আমরা চর্যাগীঁতি আবাত্ত করে হয়তো ঠিক লারকের আনন্দ উপলাব্ধি 
করতে পারিনা, কেননা ভাষার কন্টকে রত্তান্ত হবার আশংকা আছে-কন্তু যে যৃগে এবং যে 
পাঁরবেশে এর রচনা তখন এই ভাষাই ছিল সাধারণ মানুষের মুখের বুলি, তাই এর ভাষা তাদের 
কাছে কোনো সংকটের স্াঁন্ট করেনি || 

বাঙালী চিরাঁদনের ভাবুক। ভাবূক না হলে গাঁতিকাব্য রচনা করা যায় না। বাঙ্গাল" 
গানের রাজা- এ কেবল আজকের 'দিনের কাঁবর কথাই নয়। রবীন্দ্রনাথ সমূচ্ছল গাঁতিকবিতার 
উৎস নন-এর উৎস হল চর্যাগীতিকা। চর্যাপদের অন্ধকার গাঁরগৃহায় যে তাঁটনীর উৎসমূখ 
খুলে গিয়েছিল, বড় চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে কখনও বেগে কখনও ধীরে বৈষবপদাবলণ 
শান্তপদাবলী-বাউলের কলতানে রবীন্দ্রগণীতিকাব্যে তাই পারিণাতি লাভ করেছে মান্ন। 

প্রকৃতির বাভল্ন রূপ মানুষের মনে বিভিন্ন ভাবের স্ন্ট করে। বসন্তে তার মন হয়ে 
ওঠে উজ্জবল-বর্ষায় হয়ে ওঠে বিষণন। বর্ষাকাব্যের শ্রষ্টা কালিদাস। তাঁর মেঘদতে যুগে যুগে 
বিরহার মনে আর্ত তুলেছে। “স্নগ্ধ সজল মেঘকত্জল' দিবসের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতির যে ছায়া- 
লীন রূপ তা সর্বকালের সর্বমানবচিত্তে অন্যথাবান্ত চেতনা জাগায়। 'কণ্ঠাশ্লেষ প্র্ণয়িণীজনে 
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কিং পুনদ্দর সংস্থে'। মুগ্ধচিন্ত মাতাল হয়ে ওঠে। চর্যাপদেও এ অনুভূতির ব্যাতক্রম নেই। 

আকাশে ঘনকৃষ্কমেঘের সম্ভার । তার গরদগদরু নিনাদে চিত্তগজেন্দ্র মাতাল হয়ে উঠেছে। 

[তিনিএ* পাটে* লাগোল রে অনহ কসণ ঘণ গাজই। 
তা সনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসত্ব-মন্ডল সঅল ভাজই।। 

মাতেল চীঅ-গত্রন্দা ধাবই। 
নির গঅণন্ত তুসে ঘোলই || (১৬) 

পদকর্তা 'মাহত্তার এ পদে সাধনতত্তবের যে গূঢ় ইঙ্গিতই 'নাহত থাকনা কেন-ভাবের 'দিক 
থেকে 

মন মোর মেঘের সংগী 
উড়ে চলে দিক দিগন্তের পাড়ে 

নিঃসীম শন্যে 
শ্রাবণ বারষণ সংগীতে 

রাম ঝিম, রিমি ঝমারামি ঝিম 

এই কাঁবতার কিংবা 
গগনে অব ঘণ মেহ দারুণ 

সঘনে দামিনী চমকই। 
কুলিন-পাতন শব্দ ঝন ঝন 

পবন খরতর বলগই।। 
এই পদের ভাবানুভূতির কোনো পার্থক্য নেই_ হূদয়াবেগের ক্ষেত্রে ত নয়ই। 

উপ্চা উণ্চা পাবত তাঁহ* বসই সবরী বালী । 
মোরঙ্গী পাঁচছ পরাহণ সবরী গিবত গণঞ্জরী মালী।। (২৮) 

শবরপাদের এই পদে বসন্ত সমাগমে প্রকীতর উল্লাসের সংগে শবরী বালার বাসকসজ্জার রূপটি 
বর্ণিত হয়েছে। গুঞ্য় মালয় ও শাঁখপুচ্ছে সুসজ্জিতা শবরণ শবরের প্রতীক্ষা করছে উৎকণ্ঠিতা 
হয়ে- তার প্রার্থনা _ 

উমত সবরো পাগল সবরো 
মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি। 

নিঅ ঘাঁরণী নামে সহজ সুন্দরী । | 
রে উন্মত্ত শবর-_পাগল শবর, দোহাই তোমার এমন 'দনে তুম আমাকে ভূলে থেকো না_ আমিতো 
তোমারই 'সহজ সন্দরী'। শবরীর দেহসজ্জার সংগে সংগে সমগ্র বনভূমিও সসাঁজ্জতা। 

নানা তরুবর মোউাললরে গঅণত লাগেলণী ডালী। 
একেলী সবরী এ বণ 'হন্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ ধারী।। 

আলংকারিক বলেছেন -- 
বিভাবেনানুভাবেন ব্যন্তঃ সণ্টারিণা তথা 
রসতামোতি রত্যাদঃ স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্। 

অর্থাৎ চিত্তের রাঁত প্রভাতি স্থায়ীভাব. কাব্যের বিভাব, অনুভব ও সপ্টারীভাব সহযোগে রূপা- 
ন্তর প্রাপ্ত হয়ে রসে পাঁরণত হয়। আলঙকারিক বিচারে শবরীর বিভাব ও প্রাকীতিক অনুভাব 
সণ্টারীভাব সহযোগে এটি শৃঙ্গার রসের একাঁট চমৎকার কবিতা । বস্তুত এই পদের সবশ্রেষ্ঠ 
অংশ একটিমার ছন্র--“নানা তরুবর মৌউলিক রে গঅণত লাগেলী ডাল বসন্ত সমাগমে 
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মূকুলিত তরুশ্রেণীর পুলক অনন্ত ব্যোমে পারব্যাপ্ত আর তাতে যেন মিশে আছে শবরার 
যৌবন উল্লাস। এ পদের বাচ্যার্থের অন্তরাকে “শবরপাদ কায়াসাধন বা গুইসাধনার কোন প্রাক্ুয়া 
ব্ন্ত করেছেন তা হয়তো বলা যাবেনা-_কিন্তু প্রকাশনার বাগ্যত রাঁতিতে তিনি যে একটি নিটোল 
গাঁতিকাবতা সৃম্টি করেছেন এ কথার ব্যাখ্যা বোধকরি নিষ্প্রয়োজন। এই ভাবধারার অনুবাত্ত 

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন। 
পুলকিত যমুনা মূকুলিত উপবন।। 
নীল নীরপর ধীর সমীরণ। 
পলকে প্রাণমন খোয়।। 

এই কবিতায় প্রকৃতির যৌবন উল্লাস ও গোঁপনীদের যৌবন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।। 

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদগুলি রচিত হয়েছিল বলে [বশেষজ্ঞনের 
ধারণা । শ্রীকৃফকীর্তনের কাল চতুদ্শ শতকের এঁদকে নয়। এর মাঝে রইলেন জয়দেব গোস্বামী 
আর প্রাকৃত পৈজ্গল সদযস্তিকর্ণামত আর কবীন্দ্রবচন সমহচ্চয়ের কবিকুল। জয়দেবের প্রত্যক্ষ 
প্রভাব আছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে-__ভাবে ও ভাষায়। আবার কোথাও কোথাও দু একাঁট ছত্রে চর্যা- 
পদের প্রভাবও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ছয় সংখ্যক চর্যার _ 

অপণা মাংসে" হরিণা বৈরী । 
খসহ ন ছাড়অ ভূমূকু অহেরি।। 

এই ভাবের মিল আছে শ্রীকৃফকীর্তনে রাধার আক্ষেপে (দানখণ্ড) 8 
কি কৈলি কি কোল বাধ নিরামআঁ নারী । 
আপনার মাসে* হরিণ জগতের বৈরাঁ।। 

সদূৃস্তিকর্ণামৃতের সংকলন কাল ন্লয়োদশ শতকের প্রথম দশক বলে বাংলা সাহত্যের 

এঁতিহাসিকেরা মনে করেন। এতে কবি বার-এর রচিত একাটি সংস্কৃত শ্লোকে বাঙালণ 
জীবনের নিরন্তর দুঃখ দৈন্যের বাস্তব চিত্র প্রকট। 

চলংকাণ্ঠং গলৎকুড্যম উত্তান তৃণ সণয়ম্। 
গণ্ড্ পদার্থমণ্ড্কাকীর্ণং জীর্ণ, গৃহং মম || 

এই চিন্রের প্রতির্প ঢেশ্ডণ পাদের একটি চর্যা (৩৩) 
টালত মোর ঘর নাহ পড়িবেষা। 
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।। 

সমাজের একপ্রান্তে বাসা-_ প্রাতিবেশী সেই- অর্থাৎ প্রতিবেশীর কোনো সাহায্য প্রাপ্তির আশা 
নেই। ভাণ্ডারে নেই তন্ডুলকণা, তথাপি অভ্যাগতর বিরাম নেই। এমনই সংকটময় সংসার । 
এই কবিতাটির অনুকরণ আছে মূকুন্দরামে, ফল্ল্লরার বারমাস্যায়__ 

ধাঁরে ধীরে কহে রামা যত দুঃখ বাণণঁ। 
ভাঙা কুশড়েঘর তালপাতার ছাউনাঁ।। 

সতোন্দ্রনাথ বলেছেন - 
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি । 
মনের গোপনে নিভৃত ভবনে দ্বার ছল যতগুলি ॥ 
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সাধন পদ্ধাতর আনুষাঙ্গিক হিসাবে কীর্তন ও বাউলের গানের সৃষ্টি বাঙ্গালীর নিজস্ব। 
এখানে বাঙ্গালীর বিরল আঁধকার অনস্বীকার্য। কেননা, এ যে গান-আর গানে বাঙ্গালীর 

বাশিষ্ট্য ষে একান্তই স্বকীয় এর যাথার্থ তকের উধের্বে। এই কীর্তন ও বাউল গানের বাঁজ 
উপ্ত ছিল বাঙ্গালীর চর্যাগীতিকায়_পরবর্তী কালে সেই বাঁজ শাখাপ্রশাখা সমন্বিত মহীরুহে 
পাঁরণত হয়েছে বাভন্ন শ্রেণীর কীর্তনে ও বাউল মুর্শিদা মারাক্ষতাঁ গানে। বৌদ্ধগানের 
সম্পাদক শাস্লী মশাই বলেছেন-“গানগলি বৈষবদের কীর্তনের মত--গানের নাম চর্যাপদ।| 
সে কালেও সংকীর্তন ছিল-এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বালত। তবে এখনকার কীর্ত- 
নের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বাঁলত।”" বস্তুত প্রত্যেকটি চর্যার পদশণীর্ষে রাগ- 
রাগিনী ও তাল লয়ের উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই পদগনুলি গাঁত হবার জন্যই 
রচিত হয়েছিল।। 

চর্যাকারেরা ছিলেন সহজিয়া পল্থী। “আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চূল ভিজাব না 
এই ছিল তাঁদের সাধনার পথ। ভাণ্ডে রুন্মান্ড তত্বে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। শাস্ল উপচার, 
বাভল্ন আচার ও. উপাসনার বাঁহরঙ্গ প্রক্রিয়ায় তাঁদের আস্থা ছিল না। দোহাকার বলেছেন-- 

এসো জপহোমে মন্ডল কম্মে। 
অণুদিন অচ্ছাস বাহিউ ধম্মে।। 
তো 'বিণু তরুণী নিরন্তর ণেহেশ। 
বোধি কি লবৃভই এণ বিণ দেহে | 

-ওরে তরুণ, তোর এই সব জপ-হোম ইত্যাদি মঞ্গলকর্ম নিয়ে বাহ্যিক ধর্মেই দিন 
কাটালি! তুই কি জানিস না যে প্রেম ছাড়া মস্তি নেই? এই দেহে প্রেম বিনা ক জ্ঞানলাভ 
হয় ১ 

না, সাঁতাই তা হয় না, তাই যদুনাথ বাউল বলেছেন _ 
নদনদী হাতড়ে বেড়াও অবোধ আমার মন। 
তোমার ঘরের মাঝে বরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন || 

যদুনাথ বাউল বলে শন শুন সাধুজন। 
কেন আত্মতীর্থ ত্যজ্য করে মিছে তীর্থ পর্যটন || 

এত স্পত্টতই" দেহহি* বৃদ্ধ বসন্ত ণ জাণই" উীন্তর প্রাতধবান।। 
শুধু বাউল নয়_এই কথারই পুনরুক্তি শোনা যায় রামপ্রসাদে 

আপনাতে মন আপনি থাকো যেও নাকো কারো ঘরে। 

যা চাবে এইখানেই পাবে খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে || 
গরহপাদ আর একটি চর্যায় বলেছেন- | 

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা। 
মিছে* লোঅ বন্ধাবএ অপর্ণা || 
অদ্ধে ণ জাণহ$ আচন্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইসণ হোই।। 
জামে কাম কি কামে জাম। 
সরহ ভণাঁতি অন্ত সো ধাম ॥ 

ঠিক এই কথাই বাউল বলেছেন তাঁর গানে __ 
মল্মতল্মে পাতাল ষে ফাঁদ 
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দেবে সে কি ধরা 
উপায় 'দিয়ে কে পায় তারে 

শুধু আপন ফাঁদে মরা || 
বর্ণাশ্রমাবরোধন ও ব্রাহ্মণ্য শাসনের পাঁরপন্থী সর্বসংস্কারম্যন্তির যে বাণী 'সম্ধাচার্যদের 

রচনায় পাওয়া যায়-_বাংলার লোকসাহত্যে, বৈষব কবিতায় এবং শান্ত সাঁহত্যে তারই রেশ রয়ে 
গেছে। হাজার বছর আগেকার ভাবধারা আজও বাংলার গানে, কবিতায় ও সাহত্যে নজের পথ 
বেয়ে সমানে এগিয়ে চলেছে। হয়তো বা নিজের গাঁতপথে কোথাও কোথাও কখনও ক্ষীণ হয়ে 
গেছে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ?ন। 

ভাবের প্রভাব ছাড়াও ভাষা ও বাঙীনার্মাতর ক্ষেত্রে চর্যাপদে যে আঁঙ্গক কৌশল ব্যবহৃত 

হয়েছে তারও যথেষ্ট প্রভাব পরবরতাঁ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান। 
প্রথমত, এর ছন্দ। সংস্কৃতের পজ্জটকা ছন্দে, প্রাতিছত্রে মাত্রা সংখ্যা ষোল। কিন্তু 

এর গণনা হয় অক্ষর অনুসারে, অর্থাং এ হল অক্ষরমান্রক। চার মাত্রার মূল চারটি পর্বে এর 
চরণ গঠন করা হয়। মম পারে । সমুদ্রস্য | লঙ্কা নাম । পুরী শুভা 

এই ছত্রাটিতে চারমান্রার মূল পর্বাট চারবার আবৃত্ত হয়ে যোলমান্রার সৃণ্টি করেছে। 
এই পজ্জটিকা ছন্দেরই এক রূপ পাদাকুলক ছন্দ। বস্তুত অপত্রংশ ও পাদাকুলক একই লক্ষণাক্লান্ত__ 
এতে স্বরের লঘুগুরু নিয়ম নেই_'লঘুগুরু একক নিম্ন নহি জেহা।....সোরহমত্তা পাআকুলঅং। 
পাদাকুলককেই পজ্জটিকা ছন্দ বললে কোনো ক্ষতি হয় না। চর্যাপদেও ছন্দের এই নিয়মের 
অনুসৃতি। পার্থক্য এই যে চর্যাপদের ছন্দ অক্ষরমান্রক নয়, ধান মাক 

সোণে । ভারতি | করুণা | নারী 
রূপা | থোই | নাহক 1 ধাবী । 

এখানে প্রাতি চরণে ষোল মাত্রা প্রাতি পর্বে চার মান্রা এবং স্বভাবমান্রক ও প্রভাবমাত্রক 
দু'রকমের দীঘাঁকরণই মেনে নেওয়া হয়েছে। এই পাদাকুলক ছন্দেরই নবতর রূপ পয়ার ছন্দে। 
একে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে 'বৃত্তছন্দ' । 

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। 
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥ 

এই চরণদটিতে রব- পর্যন্ত আট মাত্রা এবং তারপর বাকাঁটুকু ছয় মা্রা-মোট চৌদ্দ 
মান্তা। কিন্তু চোদ্দ মাত্রা হলেও প্রথম পংন্তি আবৃত্তি করার পর দ্বিতীয় পংন্তিতে আসবার সময় 
নতুন করে দম নিতে হয়-_আর সেই ফাঁকটুকুতে কাকী দুমাত্রা পূরণ হয়ে যায়। 

পাখী সব করে রব / রাত পোহাইল ০--০ 
কাননে কুসূম কলি / সকলি ফুটিল--০--০ 

বস্তৃত একেও চতুদ্শশাক্ষরী বৃত্তি বলা যেতে পারে। যাইহোক, এই ছন্দের প্রভাব জয়দেবে 
আছে- আবার রবীন্দ্রনাথেও আছে। যেমন, 

জয়দেবের_মুহূরব | লোকিত । মণ্ডন । লীলা 
মধুরিপু | রহমিতি | ভাবন । শীলা | 

রবীন্দ্রনাথের-জজ বলে | বিড়ালটা | কী রকম । জানা চাই । 
আইডেন । টিটিতার । আদালতে | আনা চাই ॥ 
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এর সঙ্গে লইপাদের চর্যাঁট একই সঙ্গে পড়া যেতে পারে_ 
কায়া | তর্বর । পণ্চবী । ভাল? 
চণ্চল। চীন্র। পইঠো। কাল 

চর্যাপদের সর্বত্রই হয়তো মান্রাসমকত্ব পাওয়া যাবে না, তার কারণ ঘাটাঁত মান্রাগুলো 
সুরের রেশে ভরাট হয়ে যেত। এ ছাড়া বাংলা ন্লিপদী ছন্দেরও আদিরূপের পাঁরিচয় চর্যাপদে 
আছে। বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী 

বাটত ভইল উছারা । 

সদগুরু পাঅ পসাএ যাইব 
পুণু জাীণুআরা ॥ 

বাংলা কবিতা থেকে এর নিদর্শন উদ্ধৃতি বাহুল্য মান্র। কিন্তু চর্যাপদের শ্রেষ্ঠ অবদান 
অন্ত্যানুপ্রাস। সংস্কৃতে অন্ত্য মিল নেই। চরণান্তিক মিলের এই রীতির আদিম উংপাস্ত 
চর্যাগীতিকায়। পূর্বোদ্ধৃত পদগূলি লক্ষ্য করলেই তা দেখা যাবে॥ 

বাংলা কাব্যে চতুর্ঘশপদাবলণর শ্রম্টা মধুসূদন। বলাই বাহুল্য মধুসূদনের চতুর্দশ- 
পদাবলণ কাবতা কেবলমাব্র চৌদ্দটি পাংস্তুর সমন্টি নয়। মধুসূদনের চতুর্দশপদাবলণর প্রাণশাল্ত 
তার সনেটের বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু চোদ্দটি পধান্ততে একটি পদ গঠনের আঁদর্প আছে চর্যাপদের 
পণ্টাশ সংখ্যক চর্যায়। সমগ্র পদট উদ্ধার করা যেতে পারে_ 

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেণে কুরাড়ী। 
কণ্ঠে নৈরামণি বাল জাগন্তে উপাড়ী॥ 

ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী। 

মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী ॥ 
হোর সে মোর তইলা বাড়শ খসমে সমতুলা। 
সুকড়এ সে রে কপাস ফুটিলা ॥ 
তইলা বাড়ীর পাসে*ব জোহা বাড়ী উএলা। 

ক্ষিটেলি অন্ধার রে আকাশ-ক্ষুলিসা ॥ 
কঙ্গুচনা পাকেলারে শবরশবরী মাতেলা। 
অণাঁদন শবরো কিশ্পি ন চেবই মহাসুহে ডোলা ॥ 
চারিবাসে গাঁড়লারে দিআ ডণ্টালী। 

তহি* তোল শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণাঁশিআলা || 
মারল ভবনত্তারে দহাদহে দিধলী বলী। 
হের সে সবর নিবেরণ ভইলা ববরালন ॥ 

এখানে স্পম্টই দেখা যাচ্ছে সনেটের মত-ত-ম, ম-ত, ত-ম. ম-ত, গ-গ-ন, গ-গ-ন-, 
রীতিতে স্তবক গঠিত হয়নি, কেবলমাত্র _ত-ম- মিলের সাতটি যুগ্ম-চরণে কাঁবতাটি গাঠত 
হয়েছে। আধুনিক চতুর্দশপদাবলীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই-কেবলমান্র আছে চৌদ্দাট 
ছঘ। তাহলেও এই পদটিকে চতুর্দশপদাবলশর আঁদমতম রূপ বলা যায় নাকি? 

আলঙ্কাঁরকেরা সারস্বতেয় কাব্যপ্রুষের বর্ণনায় ইন্টার্থব্যবাচ্ছন্ন পদাবলকে তার 
শরীর বলে আঁভহিত করেছেন। কাব্যের এই পদাবলী শরীরকে উপমা-উংপ্রেক্ষায় রূপকে- 
ষমকে সূচারুর্পে সাঁজয়ে দিতে পারলে তার সৌন্দর্য বহুগুণে বেড়ে যায়। চর্যাপদের অলঙুকার 
আলোচনায় দেখা যায় যে. যে সব অলঙ্কার পদকর্তারা প্রয়োগ করেছেন, তা সবই আমাদের ঘরের 

৪ 



৪৬৮ | সমকালণীন [কার্তক 

পাশের বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙকার প্রযযান্ত বুঝতে হ'লে ও শাস্দে গভীর জ্ঞান থাকা 
'চাই। 'নদীবীতিষ্ ভ্রাবলাসান্, কিংবা স্টকতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং' অথবা শশষশং 
বাবে কন” বা আর এক সের দিকে এগিয়ে গেলে 'শশিবদনাসিতসরাসজনয়না 

নপং্তিরয়ম" এই সব অলঙ্কারের বোধগম্যতা অনুশীলন সাপেক্ষ, কিন্তু চর্যাপদে 
দু যাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক পরিচয় ঘটছে। পাশা 
খেলা, নৌকা বাওয়া, সাঁকো তৈরা, হরিণ শিকার-এই সব লোকায়ত -উপমা চর্যাগীততে স্থান 
পেয়েছে। এর প্রয়োগকৌশল বুঝতে শিক্ষিতপটুত্বের প্রয়োজন নেই। অলংকার প্রয়োগের এই 
যে সহজ রাঁতি, এর অনুসৃতি ঘটেছে শান্তপদাবলীতে ও বাউল গানে এবং পল্লীসংগীতে। 
শান্তপদকর্তারা কামারশালা, কলুূর ঘানি, ঘড় ওড়ানো- প্রীতি সাধারণবোধ্য উপমা রূপকে 
তাঁদের তত্ব বুঝিয়েছেন। ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করেই কাব্য গড়ে ওঠে. ফিকটের পূর্বকাঁথত 
মতের যৌন্তকতা এখানেই, তাই কাব্য হ'ল ধর্মতত্বের রসভাস্য। সেই তত্বের রসর্প 'দিতে গেলে 
তাকে জনচিন্তে আবেদনশীল করে তোলা চাই; সেই জনাই চর্যাকারগণ-স্বভাবতই পাঁরপাশ্র্বিক 
সমাজজাঁবন থেকে উপমা রূপক গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের ব্যবহৃত এই সব চিত্র সমাজ জাঁবনের 
নিখত ছবি। এই একই সত্য শান্তুপদাবলী ও বাউলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্া। 

পরবতাঁ বাংলা সাহত্যে চর্যাপদের এই যে ভাবগত ও রূপগত প্রভাব, এর কোনোটিই 
অবশ্য প্রত্যক্ষ নয়। সমকালান সাহিত্যের প্রভাব 'হসাবে চর্যাপদের প্রতাক্ষ প্রভাব থাকা উঁচত 
জয়দেবে বা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে-কিন্তু তাও নিতান্তই যৎসামান্য। তাছাড়া এই রকম প্রতাক্ষ প্রভাব 
থাকা সম্ভবও নয়, কেননা চর্যাপদের যুগের পরই বাংলায় যে রাষ্ট্রিক বিপর্যয় নেমে আসে তাতে 
চর্যাপদ হারিয়ে যায়-_তার প্রমাণ এ পদসংগ্রহের আবিচ্কার নেপাল থেকে। তারপর কতকাল 
কেটে গেছে, এর মধ্যে চর্যাপদের প্রভাব গণমানসে থাকা সম্ভব নয়-_ছিলও না। “সোণে-ভরিতী 
করুণা নাবী" (৬নং চর্যা) রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরা'র প্রেরণা-এ শুধু অযৌন্তক নয় 
অশ্রদ্ধেয়। তবু বাঙালীর যে মনোভূমিতে চর্যাগীতির জন্ম, সেইখানেই বৈষফবপদাবলণ--শান্ত- 
পদাবলী ও রবীন্দ্র কাবোর জন্ম। তাই এ'রা সবাই সমগোত্রীয়-আর চর্যাকারেরা চন্ডীদাস, 
গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ, লালন ফকির. রবীন্দ্রনাথের অগ্রজস্থানীয়। 



দ্বারকানাথ ও শিক্ষা আদোলন 

অমৃতনময় মুখোপাধ্যায় 

ইংরাজী-বাংলা আঁভধানের লেখক রামকমল সেন বলেছেন যে, ইংরাজের জাহাজ যখন প্রথম 
কলিকাতায় আসে, তখন তার কাপ্তান এক 'দোভাষিয়া' চেয়েছিলেন। কথাটা বুঝতে না পেরে 
লোকে এক ধোবা এনে হাঁজর করেছিল। সেই প্রথম ইংরাজী বলা বাঙ্গালী । তারপর থেকে 
গুটিকতক লোক কাজ চালানোর মত ইংরাজী শিখত, কিন্তু কোম্পানীর সরকার ইংরাজীর 
প্রসারটাকে ভালো চোখে দেখতেন না। অনেকের ধারণা যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষাটা ইংরাজ 
নিজের সুবিধার জন্য গায়ের জোরে চালু করেছিলেন-_কিন্তু দেখলে দেখা যায় বরণ তার উল্টোটাই 
সাত্য। এদেশের লোকেরা জ্ঞানের পথ হিসাবে ইংরাজী ব্যগ্রভাবে শিখেছে- ইংরাজদের মধ্যে 
কেউ কেউ তাতে সাহায্য করেছেন সন্দেহ নাই, তবে তার চেয়ে বেশী ইংরাজ (অন্ততঃ গোড়ার 
দকে ) বাধা দিতেই চেষ্টা করেছেন। 

১৭৯২ খুঃ নতুন সনদ পাশের আগে যখন পার্লামেন্টে আলোচনা হয় তখন দাসপ্রথা- 

বিরোধী উইলবারফোর্স ভারতবর্ষে ইংরাজ শিক্ষক পাঠাবার অনুরোধ করেন। তাতে কিন্তু কেউই 
সে সময়ে কর্ণপাত করেনি। সে সময়ে ইন্টই্ডিয়া কোম্পানীর একজন অংশীদার বলেছিলেন 
যে “মাতৃভূমি গ্রেটব্রিটেন থেকে আমোরকা যে 'বাচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার সবচেয়ে মোক্ষম ও প্রধান 
কারণ হল সেখানকার 'বাঁভন্ন প্রদেশে শিক্ষায়তন ও কলেজ খোলা । ভারতবর্ষের বেলা বিচক্ষণ 
ব্যবসাব্যাদ্ধ বলে যে, যে পথে চলে লুকানো পাথরে আমোঁরকায় আমাদের তরণ ডুবেছে, সে পথ 
পরিহার করা।” 

ভারতবর্ষে কোম্পানী তখন ভারতীয়দের আরাব, ফাসাঁ ও সংস্কৃত শিখতে উৎসাহত 
করতেন। এই উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হো্টংস্ ১৭৮১ খ্টাব্দে কাঁলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খঙ্টাব্দে 
কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। 

ইংরাজদের মধ্যে যাঁরা এদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপাত্ত লাভ করেছিলেন তাঁরাও ইংরাজী জানা 
দেশীয়দের সে সময়ে বিশেষ আমল দিতে চাইতেন না। ১৭৮৪ খঃ জানুয়ারী মাসে ব্রিশজন 
ইংরাজকে নিয়ে এাঁসয়াটিক সোসাইটার প্রাতিষ্ঠা হয়। তখনও জগন্নাথ তকর্পণ্াননের মত 
বিদ্বান পশ্ডিত বে'চে। তবু ১৮২৯ খষ্টাব্দের আগে কোন ভারতীয়কে সভ্য করবার প্রশ্ন 
ওঠে নি। 

২৮১১ সালের ১১ই মার্চ লর্ড মন্টো লেখেন যে পণ্ডিতদের সংখ্যা যে কমে যাচ্ছে শুধু 
তাই নয়. পশ্ডিতদের মধ্যে পাশ্ডিত্যের মানও ব্লমশঃ কমে আসছে। এ্যাবস্ট্া্ীসায়েন্স পাঁরত্ন্ত, 
ভদ্র সাহিত্য অসম্মানিত। সাধারণ লোকের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত অংশটুকু ছাড়া আর 
কোন রকম বিদ্যারই আর চর্চা নাই। সরকারী সাহায্য না পেলে উপযুস্ত বই এবং সেগুলির 
ব্যাখ্যা করিবার উপয্যন্ত লোকের অভাবে শিক্ষার পুনার্বকাশ হয়ত কোন দিন আর সম্ভব হবে 
না। এই বলে [তিনি ন্রিহৃত. ও নবদ্বীপে দুটী সরকারী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ 
করেন। 

এর পর ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানীর সনদ নতুন করবার সময় শিক্ষাবিস্তার ও ভারত*য় 
পণ্ডিতদের উৎসাহার্থে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারার্থে বংসরে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা ব্যয় 
করবার আদেশ হয়, তখন সেখানেও ইংরাজী শিক্ষার কোন উল্লেখ নাই। পরে যখন ইংরাজীর 



৪৭০ সমকালীন [ কার্তিক 

মাধানে পড়া হবে কি না সে প্রা ওঠে তখন ওই উ্োখ দেই বলে একাধিক লাহের ইংরাজি 
প্রচারে বাধা দিতে প্রয়াসী হন। 

১৮১৪ সালের এক ডেস্প্যাচে পালা ডরেক্টররা ব্রিটিশ বিশবাঁবদ্যালয়গনলির 
সংশ্লিষ্ট কলেজের মতন বিলাতা কায়দার কলেজ প্রাতিষ্ঠার প্রস্তাব বেশ জোরের সঙ্গে নাকচ 
করে দিয়েছেন। 

এর পরেও লর্ড আমহার্টের সময়েও দেখ কাঁলকাতায় সরকারা সংস্কৃত কলেজ খোলার 
কথা হচ্ছে জেনে রামমোহন রায় বড়লাটকে চিঠি লিখছেন, “আমরা বিশেষ আশা করোছলাম যে 
এ টাকা বিদ্বান ইউরোপাঁয় শিক্ষকদের দ্বারা ভারতীয়দের--পাশ্চাত্যদেশে যার চরম বিকাশ 
হয়েছে এবং যার সাহায্যে তারা জগতের অন্যান্য সব দেশের উপরে উঠতে পেরেছে সেই-_গাঁণত, 
রসায়ন, আস্থাবদ্যা, দর্শন এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান শেখানো হবে। দেশের তরুণ 
সম্প্রদায়ের কাছে জ্ঞানালোকের বিকাশের এই আশায় আমরা উৎফল্ল্ল হয়োছলাম। এখন দেখাঁছ 
সরকার, হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে যে বিদ্যা এতকাল এদেশে প্রচলিত আছে, সেই 'বিদ্যাশিক্ষালয়ের 
জন্যই, সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন। এখানে ছাত্রেরা দু-হাজার বংসর আগেও যা জানা 
ছিল এবং সান্ধগ্ধমনারা যে বৃথা িপ্পনী ও কৃটতর্ক তার উপর চাঁপয়েছেন--সেটুকুই শিখবে ।” 

সরকার যখন সে কথা কানে নিলেন না তখন রাজা রামমোহন রায় 'আত্মীয়সভা' বা 
অন্যান্ভাবে তরুণদের মধ্যে একটা পাশ্চাত্য জ্বান পরিবেশক সংস্থা প্রাতিষ্ঠার কথা ভাবতে 
লাগলেন। সেই সময় ডোভড্ হেয়ার সাহেব এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে ১৮১৬ সালে 'আত্মীয়সভা'র এক আঁধবেশনে এসে উপস্থিত হলেন এবং সভার পর দুজনে 
নানা বিষয়ে আলোচনাকালে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন। ইংরাজি 
শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে তারি প্রস্তাবের খসড়া তিনি কয়েকজন সভ্যকে দেখান। 
দবারকানাথ তখন 'আত্মীয়সভা'র নিয়ামত সভ্য-কিন্তু তখনও তাঁর প্রভাব প্রতিপাত্ত বিশেষ 
বিস্তার হয় নি, লাটবেলাটের সঙ্গে তখনও ঘোরাফেরা আরম্ভ হয় নি। তার বয়স তখন ২২ 
বছর মান্ত। আত্মীয়সভার আরেকাট সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগে রোজ সকালে বেড়াবার 
সময় স্ংপ্রীম কোর্টের প্রধান 'বিচারপাঁত সার এডওয়ার্ড হাইড ইন্টের সঙ্গে দেখা হ'ত। তিনি 

হেয়ার সাহেবকে কিছু না বলেই প্রস্তাবটি জজসাহেবকে দেখান ও এ বিষয়ে আলোচনা করেন। 
এ সম্বন্ধে হাইড সাহেব বিলাতে তাঁর বন্ধু জে, হ্যারংটনকে যে চিঠ লেখেন (সম্ভবতঃ ১৮মে 
১৮১৬ ) তাতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথমাংশের ইতিহাস বেশ পাওয়া যায়_ 
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অতঃপর ১৮১৭ খজ্টাব্দের বিশে জানুয়ারী গরাণহাটায় বর্তমানে যেখানে ওরিয়েস্টাল 
সেমিনারী সেইখানে হিন্দ; কলেজের পত্তন হল। লর্ড হোস্টংস-এর পৃন্ঞপোষক হলেন। 
১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টারী সাব-কমিটর কাছে ডাফ্ সাহেব স্বীকার করেছেন যে যতদূর তিনি 
জানেন পাশ্চাত্য ধরনের ভারতাঁয় বিদ্যালয় সারা ভারতবর্ষে এই প্রথম। এই কলেজের জন্য 
কলিকাতার ধনীগণ ১,১৩,১৭৯ টাকা চাঁদা ওঠান। সবচেয়ে বেশী টাকা দেন বর্ধমানের রাজা 
তেজচন্দ্র আর গোপাীমোহন ঠাকুর সেজন্য তাঁরা কলেজের গভার্নিং বাঁডর বংশপরম্পরায় সদস্য 
হন। ১৮২২ সালে কলেজের প্রকাশিত নিয়মাবলীতে দেখি যে কেহ ১০,০০০, 'দিলে একটী 
ছাত্র বিনা বেতনে পড়াইতে পাঁরবেন। শোনা যায় যে দবারকানাথের একটি এইর্প ছাত্র পাঠাইবার 
আধিকার 'ছিল। এ নিয়মাবলীর প্রথম পৃচ্ঠায় অন্যতম ডিরেঞ্ট'র হিসাবে দবারকানাথের নাম দোঁখ। 
তখন তাঁর বয়স মান্র পীচশ বছর। 

১৮২৪ সালে কলেজের টাকা যে কোম্পানীর কাছে গচ্ছিত ছিল, সেই কোম্পানী দেউলিয়া 
হওয়াতে তেইশ হাজার টাকা বাদে আর সব নষ্ট হয়ে যায়। তখন কার্য নির্বাহক কাঁমাট সরকারণী 
সাহাষ্য চাইলেন। সরকার সাহায্য করলেন বটে কিন্তু প্রকারান্তরে শাসন কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে 
নিলেন। কলেজ নতুন প্রাতিষ্ঠত সংস্কৃত কলেজের (যার বিরদ্ধে রামমোহন আপত্তি জানিয়ে- 
ছিলেন ) একাংশে ১৮২৫ খঃ অবাস্থিত হল। নতুন নিয়ম অনুসারে হোরেস হেমান উইলসন 
সাহেব কলেজের পাঁরদর্শক হলেন এবং কলেজটাকে সূচারুর্পে চাল; করলেন। দ্বারকানাথ 
কার্ধীনর্বাহক কাঁমটির একজন উৎসাহী সভ্য হিসাবে কলেজের শাসন-প্রণালীর পুনগঠিন সম্বন্ধে 
উইলসন ও হেয়ার সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করোছিলেন। 

১৮৩০ সালে বোন্টংকের সময় দেশের শাসন কার্ষ্যের জন্য উপযুস্ত দেশীয় লোকের 
অভাব দেখা যেতে ইংরাজী শিক্ষার দিকে অধিকতর ঝোঁক দেওয়া আরম্ভ হল। লর্ড ও লেভশ 
বেন্টিংক হিন্দু কলেজে প্রায়ই আসতেন। ইংরাজীশিক্ষা যেরকম সফলতার সঙ্গে এই কলেজের 
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বারা প্রসার পাচ্ছল তাতে লর্ড বেণ্টিংক খুব খুশীই ছিলেন। ১৮৩২ সালের ১৪ই জানু- 
য়ারী কৃষনগর থেকে তানি লেখেন যে বিচারের কালে 'তাঁন ইংরাজীর ব্যবহার বাড়াতে চান। 
বেন্টিংক নিজে ইংরাজা শিক্ষা প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর আনুকূলোই অনেককাল 
দোনামনার পর সরকার ইংরাজীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করতে মনস্থ করলেন। লাটসাহেবের শিক্ষা 
দপ্তরে কর্তা মেকলে লিখলেন -_ 
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বারকানাথের সঙ্গে বেণন্টিংক ও মেকলের বেশ হদ্যতা ছিল। দ্বারকানাথের কাছে 
মেকলে সাহেব 'বলাতেও বন্ধৃভাবে আনাগোনা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ইংরাজী 
ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রসারের বাবস্থায় দ্বারকানাথের পূর্ণসহযোগিতা ছিল ধরে নেওয়া যায়। 

১৮৩৪ সালে হিন্দু কলেজের এক সার্টীফকেটে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দ্বারকানাথের 
নাম পাওয়া যায়। তখন পরাঁক্ষকরাও যোগ্যতাপন্রে সই করতেন এর উদাহরণ কলিকাতা 'বিশব- 
বিদ্যালয় শতবার্ধকী পূস্তকে ১৮৪৭ সালে প্রদত্ত মেডিকেল কলেজের যে প্রশংসাপন্রের ছবি 
দেওয়া হয়েছে তাতেও আছে। তখনকারকালে পরাক্ষকদের কেবলমার শিক্ষকদের মধ্যে থেকেই যে 
নেওয়া হত তা নয়। ১৮৩৯ সালের হিন্দ; কলেজের পরাঁক্ষকদের মধ্যে ছলেন স্বয়ং বড়লাট 
বাহাদুর লর্ড অকল্যান্ড। ৬ পু 

. ১ ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থার ইংরেজ সম্বন্ধে তথাগ্যাল কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শতবার্ধিক প.সতকে 

ডঃ নরেন্ুক সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। 



১৩৬৯] গবারকানাথ ও শিক্ষা আন্দোলন ৪৭৩ 

'হন্দূকলেজ যখন প্রোসডেল্স কলেজে পাঁরণত হল তখন দ্বারকানাথ ইহজগতে নাই। 

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে। যখন রামমোহন রায় হেদুয়া পুজ্করিণীর 
ধারে একটা ইস্কুল প্রাতষ্ঠা করেন তখন দবারকানাথ তাঁর বড় ছেলেকে সেই স্কুলে ভার্ত করে 
দেন-_হিন্দু কলেজে পাঠান নাই। পরে “১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাত গমনের উদ্যোগে 
ব্যস্ত হইয়া আর নিজে বিদ্যালয়ের প্রাতি উপয্স্তরূপ মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহা- 
রই পরামর্শ অনুসরণে এই বংসর নপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি 
সতীর্থের সঙ্গে ( দেবেন্দ্রনাথ) হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন।” 

সে সময়ে হিন্দুকলেজ বাংলাদেশের সামাজিক বিশ্লবের একটা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়য়োছিল। 
ফরাসী বিস্লববাদীদের শিষ্য ডিরোজও তখন হিন্দুকলেজের চতুর্থশ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহা- 
সের শিক্ষক। তিনি প্রচালত ধর্মেরও সমাজের বন্ধন ছেদ করতে ছান্রদের উৎসাহ 'দিতেন। 
দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীতে ভার্ত হন নাই। এর কয়েকমাস বাদেই ডিরোজিওকে কলেজ ছাড়তে 
হয়। সেই 'ফরমেটিভ্ ইয়ারস" এ দেবেন্দ্রনাথ ডিরোজিওর আওতায় এলে বাংলার সংস্কৃতির 
ইতিহাস কি হত বলা যায় না। 

হিন্দ; কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা ধর্মহীন ছিল বলে দ্বারকানাথ খুব খুসাীঁ ছিলেন না। 
হিন্দুকলেজের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ও ধর্মশাস্ের গভীরতর অধ্যয়ন য্ত্ত 
করিবার অভিপ্রায়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দবারকানাথের চেষ্টায় এ কলেজের অধশনৈ “কলেজ 
পাঠশালা” নামে পাঠশালা প্রাতগ্ঠিত হয়। ১৮৪০ সালের ২০ জানুয়ারী সম্দ্রান্ত ইংরাজ ও 
ভারতীয়দের উপা্থতিতে প্রাতচ্ঠিত এ পাঠশালা “প্রকৃতপক্ষে একটা উচ্চাঙ্গের চতৃষ্পাঠ” ছিল। 
দবারকানাথের এই পাঠশালাকে ১৮২৬ সালে রামমোহন রায়ের প্রার্তত্ঠিত বেদান্ত কলেজের 
পুনঃপ্রৃতিষ্ঠা বলা চলে। 

হন্দু কলেজের শিক্ষা ধর্মহীন বলেই বোধহয় রেভারেন্ড কৃফমোহন বাঁড়ুয্যেও এর 
উপর চটা ছিলেন। শুধু হিন্দু কলেজ কেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির যে শিক্ষা [বিস্তারের 
চেদ্টা তার সঙ্চে ক্রিশ্চান ধর্মের প্রসারের বিশেষ সুবিধা ছিল না বলে এইসব লোকদের উপ- 
রেও তাঁর আক্রোশ কম ছিল না। ডেভিড হেয়ারকে গোলাঁদঘীর কোনায় কবর দেবার সময় 
প্রচন্ড ঝড় জল উপেক্ষা করে যখন সবস্তরের ভারতীয়রা ভণড় করে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল 
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৪৭8 সমকালশীন [কার্তক 

এসব ছাড়া দ্বারকানাথ দেশীয়দের দ্বারা প্রাতিচ্ঠিত নানা ইস্কুলকে অর্থসাহাষ্য করতেন। 
১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সংবাদ প্রভাকর থেকে জানা যায় যে ভুবনমোহন 'মন্র, গঞ্গাচরণ 

সেন, রাধানাথ পাল প্রীতি মিলে যে হিন্দু ফ্রী স্কুল স্থাপন করোছিলেন তার জন্য চাঁদা চাও- 

য়াতে দবারকানাথ ঠাকুর সর্বাধিক টাকা দেন। 
দেবেন্দ্রনাথের তত্ববোধনী পাঠশালাও দ্বারকানাথের অর্থে পুষ্ট। কলিকাতায় ও 

পরে বাঁশবৌড়য়াতে দবারকানাথের মূত্যুকাল পর্যান্ত এ পাঠশালা চলোছিল। তার 'কছুদিন 
বাদেই বাড়ী ও বাগান ডাফ্ সাহেবের মিশন কিনিয়া লন। 

এ ছাড়াও বহু শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে দ্বারকানাথ এককালীন বা বাৎসরিক দান করেছেন এবং 
নিজে উপাস্থত থেকে উৎসাহ 'দিয়েছেন। 

মাতলাল শীলের ছেলেকে হিন্দু কলেজে অপমান করায় তার উত্তরে মাঁতিলাল শীল, 
শশলস, ফী কলেজ খুললেন। তার প্রাতিষ্ঠাঁদবস (১লা মার্চ ১৮৪৩ ) দবারকানাথ ঠাকুর বিলাত 
থেকে সদ্য আগত বাগ্মী জর্জ টমসনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সোঁদনকার উপস্থিত 
অন্যান্য আতাথিদের মধ্যে দোঁখ রেডারেন্ড কে. এম, বাঁড়ুযো, বিশেষ ব্যারষ্টারগণ ও সেন্ট- 
জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপকেরা। সেন্টজেভিয়ার কলেজের মিঃ জনসন সাহেব এর প্রথম পাঁর- 
দর্শক 'নযুন্ত হন। ১ 

১৮৪১ খমস্টাব্দে ফোর্ট গ্লঙ্টার মিলের ইস্কুলের পরীক্ষা নেন দ্বারকানাথ। শ্রী ও 
শ্রীমতী অর এবং আরো কয়েকজন দেশী ও বিলাতাঁ ভদ্রলোক উপাস্থত ছিলেন। ইস্কুলটিতে 
গ্লম্টার মিলের কর্মচারী, সরকার, বোনিয়ান প্রভৃতির পণ্টাশজন ছেলে লেখাপড়া শাখত। 
ইস্কুলটা চালাবার খরচ আংশিকভাবে দিতেন মলের মালিক ষ্টার অর ও জেনারেল এসেম্লী 
অফ চার্চ অফ স্কটল্যান্ড আর বাকাঁটা দিতেন অভিভাবকরা । বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ছান্রদের 
উন্নতিতে খুব খুসণ হয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ বদান্যতায় বাংসারক পরীক্ষায় পুরস্কার দেবার বই 
কেনবার জন্য প্রত্যেক বংসর পণ্টাশ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। ২ 

দবারকানাথ স্বীশিক্ষা সম্বন্ধেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আক্াবশপ কের; দ্বারকা- 
নাথকে এক চিঠিতে লিখছেন--“আমার "স্থির ধারণা যে যতাঁদন না দেশীয় সমাজ তাদের কন্যা- 
দের প্রয়োজনীয় ও উপযুন্ত শিক্ষা দেবার গুরুত্ব উপলাব্ধি কারবে ততাঁদন আপনার চেষ্টা, 
যতই সাধ বা উদার হোক না কেন, নিম্ফষল হইবেই। আপাঁন জেনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন যে 

তনিক সেবাকার্ষে নিযুস্ত হবার যথেস্ট সম্ভাবনা আছে। আমার বিশেষ আশা যে এই নূতন 
কাজে যাদের যল্পণা লাঘব করবে সেই সব দেশীয় মাহলাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাহারা অন 
করিবে । আমার বিশ্বাস যে এইভাবে দেশীয় সমাজে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্ট হলে ভবিষ্যতে 
দেশীয় মহিলাদের শিক্ষাবিস্তারে আপনার চেম্টা সফল হবে। এই সঙ্গে একথা জানাতে চাই 
যে মহানুভবতার সঙ্গে দয়া করে আপনি সেন্ট টমাস গির্জাকে যে ঘাঁড়টী অঙ্গীকার করেছেন, 
আমার ইচ্ছা যে এটির জন্য আপনার বিচক্ষণ বিবেচনা অনুসারে যা ন্যাযামূল্য মনে করবেন, তার 
অগ্নিক বায় করবেন না।” 

্ে 

ক | ০৮৮ সস সহী ০ 

১ বেঞ্াল হরকরা ৪ঠা মার্চ ১৮৪৩ 

২ কাঁলকাতা কুরিয়ার ৭ই জ্ন ১৮৪১ 



১০৬১] ারাকানাথ ও গি্কা জামোমন ৪৭৫ 

এ মেট মাম গিষ্জাটি নলোরেটো হাউস কন্ভেনের গাধেই অবপ্থিত। চা দু 
গ্রীটে যে সেট টমাসের গির্জা আছে সেটা বিশগ টার্গারের চেদীয় ১/০০ মানে আরম্ড হয়ে 
১৮৩৩ মানে বিগগ উইনমানের সময় মনগর্ণ হয়। এ গির্জাটি ঘর জু চার্চ নামেই মমাধিক 
গরাটত ছিল। 

ইন্দ; কনে ছাড়া কলিকাতার আরেকটি শিক্ষায়জনর মঞগোও ারকানাধ গ্রতাঙগ- 
ভাবে জড়িত ছিলেন মেট হল মৌঢকেল কমেজ। মোডকেন বনেন গ্রাতষ্থা ও গাণচাতা- 
চাকংসার প্রসারে "বারকানাথের চেষ্টা স্্ধে পৃথক ভাবে ববার ইছা রইল। 



চাঁরত্রের নাম 

বধু 

বিধ্ভব্ষণ 
বিধুভষণ 
বিধহমুখাী 

বিন্য় 

বিনহ্দা 
বিনোদ 
[বিনোদ বিহারী 

বিনোদিনী 
বিনোদিনী 
বিল্ধু 
বিস্ক্যবাসিন 
বিপাশা 

বিপিন 
বিপিন 

বিপিন 

বিপিন কিশোর 
বিপিনবিহারশ 

বিপ্রদাস 
বিপ্রদাল 
বিভা 

বিভা 

বিভাবত 

বিভাসিনশ 

বিভৃতি 

ব্রবীক্্-রচনায় চপ্রিত্র-সুচী 
তপতশ মৈন্ত 1 

গ্রন্থের নাম গঞ্জের নাম 

পর জীবিত ও মৃত 
এ তারাপ্রসন্নের কীর্তি 

হাস্য-কৌতুক একাননবর্তী 
শোধ বোধ 

ও 

কর্মফল 
গোরা 
গল্পগচ্ছ অপরিচিতা 
ঢা প্রতিহিংসা 

গোড়ায় গলদ 

ও 

গল্পগূচ্ছ পুত্রযজ্ঞ 

গলপগন্চ্ছ স্ত্রীর পত্র 

রী প্রায়শ্চিত্ত 

পত 

নৌকাডুবি 
প্রজাপতির নিবন্ধ 

ও 
চিরকুমার সভা 

বৈকুণ্ঠের খাতা 
গঞ্পগঞ্ছে সদর ও অন্দর 
ী সমস্যাপরণ 
এ ত্যাগ 

যোগাযোগ 

তিন সঞ্চা রবিবার 
বৌ-ঠাকুরানশর চাট গল্প 

ও 
প্রায়শ্চিত্ত | নাটক। 
পরিত্রাণ । নাটক । 
গল্পগচ্ছ চোরাইধন 

মুক্তধারা 

75 থও 

পঞ্চদশ 
মচ্চ 
সপুদশ 
ও 

ঘবাবিংশ 
মজ্ঠ 

ত্রয়োবিংশ 
বিংশ 

তৃতীয় 
ও 

উনবিংশ 
একবিংশ 
তৃতীয় 
ব্রয়োবিংশ 
উনবিংশ 
একাদশ 
পঞ্চম 
চতুথ- 

ও 

মোড়শ 
চতুর্থ 

ঘ্বারিংশ 
অন্টাদশ 
সপ্তদশ 

নবম 

পঞ্চবিংশ 

প্রথম 



১৩৬৯] 

চরিত্রের নাম 

বিভতিভহ্ষণ 
বিমলা 
বিরাজদত্ত 

বিরপাক্ষ 

বিজ্বন 
বিশ; 
বিশ্বজিৎ 
(িশ্বপতিবাবু 
[বিশ্ববসু 
[বশ্বম্ভর 

[বি*নম্ভর 

বিশ্বম্বর চাটুজ্যে 
বিশ্বেশ্বর 
নিষণ 
বিহারশ 

বুধন 

বন্দোবন কুণড, 
বৃহস্পতি 
বেণখ চক্রবর্তী 
বেন গোপাল 
বৈকুণ্ঠ 
বৈধ্যনাথ 

বৈদ্যনাথ 

বৈদ্যনাথ চক্রবতা 
ব্রজ 

ব্রজ সুম্দরা 
ব্রজ সুন্দরী 
ব্রজেন্্ হালদার 

ভদ্নসেন 

ভবতোষ মজহমদার 
ভবদত্ত 

ভবনাথ বাবু 
ভবাণীচরণ 
ভবাণণচরণ 
চট্যোপাধ্যায় 

গ্রন্থের নাম 
গ্পগচ্ছ 
ঘরে-বাইরে 
অর«পর তণ 

রাজা 

রাজমি 
রক্তকরবা 
মুক্তধারা 
গম্পগচ্জে 
রাজা 
গল্পগন্চ্ছ 
অচলাবতন 

৩] 

গুরু 
গল্প-গচচ্ছ 

মুক্তধারা 

চোখের বালি 

মুক্তধারা 

গল্প-গচচ্ছ 
বাঃগ-কৌতুক 

 গল্পগঞচ্ছে 
টা 

বৈকুণ্ঠের খাতা 
চাসা-কৌতুক 
গল্প-গচ্ছে 
এ 

নচ্টশনশড 
গঞ্প-গচ্ছ 

এ 
তিনসংগা 

অরুপরতন 
তিন সঙ্গী 
রাজা 

গল্পগচ্ছ 
এ 
এঁ 

গঞ্পের নাম 

যজ্ঞেন্বরের যজ্ঞ 

পাত্র ও পাত্রী 

ছুট 

তারাপ্রসম্নের কশন্তি 
মুক্তির উপাম [নাটক] 

সম্পত্তি সমপণ 

স্বীয় প্রহসন 
বোম্টমশ 
মান্টার মশায় 

রোগীর বন্ধু 

পবত্রযজ্ঞ 
স্বর্ণমূগ 

রাসমণির ছেলে 

দান প্রতিদান 

ল্যাবরেটরশ 

শেষকথা 

অধ্যাপক 

রাসমণির ছেলে 
মহামায়া 

৪৭৭ 

রবীন্দ্র রচনাবলখর খণ্ড 

দ্বাবংশ 
অম্টম 
ত্রয়োদশ 

দশম 

দ্বিতাঁয় 
পধশ 

চতুর্দশ 
ত্রয়োবিংশ 
দশম 

সগ্ডদশ 
একাদশ 

ও 

ত্রয়োদশ 

পঞ্চদশ 
ষড়বিংশ 
চতুর্দশ 

তৃতীয় 
চতুর্দশ 
ষোড়শ 

সপ্তম 

ত্রয়োবিংশ 
স্বাবিংশ 
চতু 
মষ্ট 

একবিংশ 

সপ্তদশ 

দ্বাবিংশ 
এ 

সপ্তদশ 

পঞ্চবিংশ 

দশম 
পঞ্চ বংশ 
দশম 

একবিংশ 

ঘ্াবংশ 

সপ্তদশ 



৪৭৮ 

চরিত্রের নাম 

ভাগব 

ভাগবত 

ভৃপাত 

ভোলা 

মঘা 

মঙ্গলা 

মঞ্জরণ 

মতিলাল 

মতিলাল বাবু 
মতিলাল ঘোষাল 

[বাবূল) 
মথুর দাদা 
মদন 

মধু কৈবর্ত 
মধ*্সধন 
মধুসদন 
মধুসহদন 
মনসা 
মণি 

মণিভ্ষণ 
মণিমালিকা 
মনোরমা 
মনোহরলাল 

সমকালীন 

গ্রন্থের নাম  গঙ্পের নাম 

তপতী 

বৌনঠাকুরাণণর হাট গণ্প 
ও 

প্রায়শ্চিত্ত নাটক 
ও 

পরিত্রাণ নাটক 
নছ্টমধড় 

গোড়ায় গল? 
ও 

শেষরক্ষা 

চাস্য-কৌতুক রমিক 
ব্যশা-কৌতুক ্রগীয় প্রহসন 
বৌ-ঠাকুরাণাঁর হাট [গঞ্পা 

ও 
প্রায়শ্চিত্ত [নাটক] 

ও 

পরিত্রাণ [নাটক] 
গম্প-গন্ছ ছয পরাঙ্গয 

রর দিদি 
এ অতিথি 

যোগাযোগ 

দুই বোন 
চিত্রাঙ্গদা 

গল্পগঞ্জছ হালদার গোষ্ঠা 
মণিহ্গারা 

চাস্য কৌতুক চাত্রের পরীক্ষা 
যোগাযোগ 
্য্গা কৌতুক গাঁ প্রহসন 

গৃভগ্রবেশ (নাটক ) 
গজ্পগচ্ছ ও 

রর রা (গল্প) 
শেষের কবিতা 
গঞ্পগচ্ছ মগিহারা 
এ নিশীথে 

এ ছালদার গোষ্ঠী 

[কার্তিক 

রবীন্দ্র রচমাবলীর খণ্ড 

একাবংশ 
প্রথম 

নব 

বিংশ 

ঘাবিংশ 

তৃতাঁয 

উনবিংশ 

মঠ 
সপ্তম 

গ্রথম 

শব 

বিংশ 

সপ্তদশ 

উনবিংশ 
বিংশ 

নবম 

একাদশ 

পঞ্চবিংশ 
ও 

ততাঁয় 
ত্রয়োবিংশ 

একবিংশ 
মঠ 
মবম 
সপ্তম 

সপ্তদশ 
ও 

ত্রয়োবিংশ 
দশম 

একবিংশ 

উনবিংশ 

ত্রয়োবিংশ 



আলোচনা 

অশ্রদ্ধের আচরণের অনুশীলন 

সৌজন্যতা ভারতের নিজস্ব বোশিম্ট্য বলে আমরা বহাাদন ধরে দাবী জানিয়ে আসাঁছ। ভুদ্্রতা, 
শিল্টাচার, ও সৌজন্যতা ভারতবাসীর পরম ধর্ম রূপে পারগাঁণিত হতো একথা মাঝে মাঝে শোনা 
যায় এখনও । রামায়ণ-মহাভারতের যুগের সমাজাঁচন্রের দিকে দরঞ্ট নিক্ষেপ করলে এর সত্যতা 
যাচাই করা যায়। প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে রাঁচত (আনমানিক) মহাভারতের কাঁহনী পাঠ 

করলে যাঁদও মনে হয় দুর্োধনের অসৌজন্যতার জন্যেই বাঁধলো কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, তাহলেও 
একথা নিশ্চয় সকলেই স্বীকার করবেন যে আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এমনাঁক যুদ্ধের দিনগুলির মধ্যেও 
অন্যতম প্রধান শত্রু অঁুনকে নিজের শাঁবরে রাজোচিত যত্নে আপ্যায়ন করে নিজের প্রাতিশ্রাতি 
পালনের জন্যে স্বীয় রাজমুকুট তুলে দিয়েছেন অর্জুনের হাতে বিনা "দ্বিধায় এ বীরোচিত 
সৌজন্যতার তুলনা নেই। সে যাই হোক আমাদের উদ্দেশ্য পুরোনো দিনের কাঁহনীকে তুলে 
ধরা নয়, বর্তমানের সাথে তার সামান্যতম সামঞ্জস্য সাধন করা। 

স্বাধীনতা লাভের পরে বেশ কয়েকবছর চলে গেছে। অতীত গৌরবকে বর্তমানের খোলসের 

মধ্যে পুরে নতুন করে পাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি। তা যেন হলো, কন্তু নতুন জিনিসটাকে 
নেবার মত মন তৈরী করেছি কজন £ একটা কথা সাঁতা বিদেশীরা অনেক কছুই কেড়ে নিয়ে গেছে 
এদেশ থেকে, তাতে আমাদের ক্ষতি হয়েছে একথা ঠিক, ?কন্তু লোকসান খুব বেশী হয়ান-আমা- 
দের পরাজয় এইখানে যে মনের দিক থেকে আমরা অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গোছ। আম জান 
অনেকেই একথাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন. অজ্ঞান বালকের অসংগত আবদারকে যেমনভাবে নস্যাৎ 
করে দেই তেমনিভাবে । যাঁরা সায় দেবেন, তাঁরাও এ দায় চাঁপয়ে দেবেন অর্থনোতিক কাঠামোর উপরে, 

নয়তো বৈদোশক শাসনের শৃঙ্খলের ঘাড়ে। যাঁদ স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে দেখতে চেষ্টা কার, তাহলে 
সহজেই বুঝতে পারবো এ দৈন্য সৃষ্ট করেছে মানুষ নিজেই, ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙ্গালীর 
মধ্যে যে অসৌজন্যতার বিষান্ত হাওয়া বইতে সুরু করেছে তার মূলে তাঁরাই । মুখের কোনস্থানে 
যাঁদ রন্ত চলাচলের আঁধক্য ঘটে তাহলেই যেমন আমরা মনে করবো না যে সর্বাংগে স্বাভাবিক মান্নায় 
রন্ত সণ্টালত হচ্ছে, তেমান বাংলা দেশে কতিপয় মানুষের মধ্যে সৌজন্যতার পূর্ণ প্রকাশ থাকলেও 
অধিকাংশের মধ্যেই এর অভাব আছে বোঁশ পাঁরমাণে। প্রশ্ন হতে পারে সামান্য সৌজন্যতা প্রকাশে 
অসমর্থ হলে এমন কী-ই বা ক্ষাত হবে! স্বীকার করি যে এ ক্ষাত বাহ্যক নয়, এর অভাব 
ঘটলে বাজেটে অর্থের ঘাটতি পড়বে না. কিন্তু ছন্দপতন ঘটবে মানুষের চারব্লগঠনে। এই 
বিশেষ বোধশান্তুর স্ব্পতায় মন্ষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশেও বাধা জন্মে বলে পাঁণ্ডতেরা মনে করেন। 
আর মানুষের অন্তরে যাঁদ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ না হয় তাহলে তার জাবনে সার্থকতা 
কোথায়? আজকের বাঙ্গালী সমাজের অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় এই বিপর্যয়ের সামনে এসে 
গেছে। 



8৮০ সমকালসীন [ কার্তক 

দ্রাম-বাস থেকে সুরু করে সবন্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত 'নার্বশেষে সকলের মনের মধ্যে 
সমজন-সলভ ব্যবহার করার প্রথাকে বানচাল করে 'দেবার জন্য এক উদগ্র বাসনা জাগছে । অপরকে 
নিজের তুলনায় ক্ষুদ্র প্রাতপন্ন করার প্রচেষ্টা দৈনন্দিন জীবনে এত নিলক্জভাবে আত্মপ্রকাশ 
করছে যে অবদমিত ব্যান্ত অপরকে মানুষের শ্রদ্ধা দেয় না; ক্ষমতামদমন্ত ব্যান্তর অন্তরে এ 
অশ্রদ্ধা প্রবেশ করলেও তার চৈতন্য হয় না। প্রাত্যাহক জাঁবনে আমাদের 'ছোট আঁম'র দৌরাত্ম্য 
এত প্রবল হয়ে উঠেছে ষে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা পাবার মানুষ গুণাঁতিতে এসে যাবে। অথচ ছোট 
খাট ঘ্ুটিগৃলি আমরা সহজেই সেরে নিতে পারি। বাংলা দেশে বড়ো বড়ো মনীষীদের চরিত্রে 
এ জাতীয় ক্ষুদ্র রুটির বাহূল্য প্রায় ছিল না বললেই চলে। 

প্রথমেই চিঠি পন্রের জবাব দেবার প্রসংগে আসা যাক। এই বাংলা দেশে বিখ্যাত ব্যান্তুর 
অভাব নেই তা সকলেই জানেন। আপনার পছন্দমত কোন এক ব্যান্তর কাছে মামুলী পনর 
[িখুন- যাঁদ আপাঁন বড়ো মানুষ না হন. তাহলে জবাব পাবেন শতকরা তিনভাগ ক্ষেত্রে । 
অথচ রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবুন। বালক থেকে আরম্ভ করে যে কোন লোক, শিক্ষিত-অশাক্ষিত 
নার্বশেষে সকলের কাছে জবাব দিয়েছেন অতিদ্রুত হারে। আর রবীন্দ্রনাথ বেকার লোক 
ছিলেন একথা কোন অর্বাচীন ও 'নশ্চয় বলবে না। প্রবন্ধকার যখন বয়েসে অপেক্ষাকৃত নবীন 
ছিলেন তখন জানা বিষয়ে কৌতূহলা হয়ে স্ট্যাপসহ পন্ন দিয়েও অনেকের কাছ থেকে পন্রের 
জবাব পান নি। শুধু একজন কেন, এমন বহু লোক আছেন যাঁরা সমস্বরে আমাকে সমর্থন 
জানাবেন। এরফলে পর প্রেরের চিত্তে (অবিশ্যি পরে অর্বাচীনতার স্পর্শ থাকা বাঞ্চনীয় 
নয় ) পন্র প্রাপকদের সম্বন্ধে কেমন ধারণা গড়ে ওঠে; সুখকর নিশ্চয়ই না। মনে হয় বড়ো- 
মানুষরা সময়ের এজাতীয় ব্যয়কে অপবায় বলে গণ্য করেন। এবং অনেকে আত্মতৃপ্তিও লাভ 
করেন বলে শুনেছি। 

এর পরে সংবাদপন্র- সাময়িক পত্রের দপ্তরে আসুন। কলকাতায় কাঁতিপয় সংবাদপন্র 
আছে যারা আঁভজাত শ্রেণীর। সামায়ক পত্রও বেশ কিছ আছে। কোন বিষয়ে জানবার জন্য 
চাঠি লিখুন--টিকেট না থাকলে তো কথাই নেই, থাকলেও উত্তর পাবেন না ধরে নিতে পারেন। 
আর যাঁদ আপনার অদ্ট সংপ্রসন্ন হয় তাহলেও দু-তিন মাস বাদে। কিন্তু আপাঁন এখান 
থেকে চিঠি পাঠান ইংলশ্ডে বা আমোরকায়-_ কয়েকাঁদনের মধ্যেই জবাব এসে যাবে। অথচ 

ওদের কাগজের সম্পাদক বা করম্চারীদের কাজের তাড়া থাকে বেশি, কারণ কাগজের প্রচার 
আমাদের দেশের তুলনার অনেক জোরালো । ইংলশ্ডে কোন নামকরা কাগজে লেখা পাঠিয়ে সংগে 
যাঁদ 'টকেট পাঠিয়ে দেন তাহলে তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই গুদের মতামত জানতে পারবেন। আর 
এখানে দেশের বাংলা কাগজের সম্পাদকদের 'নন্দে করে কাজ নেই। ছ মাসের মধ্যে কোন 
তাগিদ দিতে এরা বারণ করেন। আমার পাঁরচিত এক ভদ্রলোক কোন এক পান্রকায় ১৯৬১ 
সালের জানুয়ারীতে একটি প্রবন্ধ পাঠান, ১৯৬২ সালের এপ্রল মাসে সেই প্রবন্ধ প্রকাঁশত 
হয়, অথচ এর মধ্যে তারই রচিত আরো কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যাদও তা পাঠানো 
হয়েছে অনেক পরে। সম্পাদক মশায়রা এর যে কৈফিয়েং দেন তা সন্তোষজনক নয় মোটেই তা 
বলা বাহুল্য মান্। শুনোৌছ জানুয়ারী মাসে প্রবন্ধ পাঠিয়ে কোন ভদ্রলোক তা অমনোনীত 
অবস্থায় ফেরং পেয়েছেন সেই বছরের 'ডসেম্বর মাসে । অনুভব করুন সংবাদপত্রের এ বিশেষ 
বিভাগগুলির কর্মতৎপরতা। এসব ছেড়ে 'দিয়েও প্রন করতে ইচ্ছে করে বিখ্যাত সংবাদপত্রের 
প্রথ্যাত সম্পাদকেরা কট নতুন লেখককে প্রেরণা দিয়ে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করেছেন? কেবল 
নিজেদের চারপাশে তোষামোদকারার গ্রহমণ্ডলী তৈরী করে কেন্দ্রে অলসভাবে সংখাসীন। 



১৩৬৯] আলোচনা ৪৮১ 

আইনস্টাইন তাঁর জন্মাদনে পেতেন হাজার হাজার টেলীগ্রাম, পন্ন, উপহাব। অনেককে 
লিখে ধন্যবাদ জানাতেন, বাকীদের 'তাঁন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেন পান্রকা মারফৎ। আর এদে- 
দের কোন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্মাদনে তাকে আঁভনন্দন বা দীর্ঘজীবন কামনা করে পন্ন দিয়েও 
কোন সৌজন্যমূলক প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় ন। এতটুকু সৌজন্যবোধ কেন থাকবে না--অথচ এই 
ছোট ভ্রুটির জন্যে তানি বেশ নেমে যাচ্ছেন শ্রদ্ধার আসন থেকে। 

বাস-্রামের কথা ভাবূন। সামান্য বসবার জায়গা নিয়ে ধাক্কাধান্ধর বহর দেখলে মনে 
হয় যেন এ'রা সদ্য সদ্য বনভূমি থেকে এসেছেন। অফিসের সময়ে বাসের কণ্ডাকটর এবং 
যাব্নীদের স্টপেজে দাঁড়য়ে থাকা গমনেচ্ছ; যাত্রীর প্রাত কি লেশমান্র সৌজন্যতা প্রকাশ করেন ঃ 

থুথু, কাশি, পানের পিক্, পানের ছিবড়ে নিক্ষেপ করেন, অথচ ভুলেও মনে করেন না তাঁর 
এ কর্মের জন্য নীচতলার যান্লীদের খুব অসুবিধে হয়। যাঁদ কেউ মনে করে থাকেন এবাম্বধ 
কার্যের আধকারীগণ শুধুই অশিক্ষিত তাহলে মারাত্মক ভূল হবে। আঁধিকাংশই বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের কোন না কোন আঁভন্ঞানপন্র ধারী । 

অফিসের সময়ে ভাড়াতাঁড় কাপড়-জামা পাল্টে আপাঁন নেমেছেন গাঁলর মধ্যে দেখলেন 
সমগ্র গলি জুড়ে স্থানীয় বিএস, সি: এ: আই. এর ছাত্রের দল ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায় 
প্রত্ত। কাদামাথা বল আপনার গায়ে লাগতে পারে, এবং লাগেও, তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। কেউ 
চলে যাচ্ছেন, বলের জন্য অসুবিধে হওয়া স্বাভাবিক এ বোধটুকুও এরা হারিয়েছে। বারণ করতে 
গেলে মান নিয়ে ফরে আসতে হয় না, অনেক ক্ষেত্রে জান্ও। 

কলেজের আঁফসের হেড ক্লাকর্দের দেখেছেন £ তাঁরা যেন ছান্রদের সংগে সৌজন্যমূলক 
ব্যবহার করতে সম্পূর্ণ ভূলে গেছেন। সরকারী দপ্তরে গিয়ে কোন সংবাদ পেতে হলে আপনাকে 

অনেক ভাগ্য করে আসতে হবে। পোম্ট আফসের কাউন্টারেও একই অবস্থা । জনসাধারণের 
সংগে যাদের নিত্য সম্বন্ধ তাঁদের অন্তরে সৌজন্যতার লেশমান্র নেই কেন 2 এটেই তো তাঁদের 
স্বভাবের অন্যতম অংগ হওয়া উচিত। শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বিশবাবদ্যালয়ে যান- সেখানে প্রাতিটি 

কর্মচারীই নিজেকে কন্ট্রোলার বা উপাধাক্ষ মনে করে কথাবার্তা চালান। অপাঁরচিত কোন 
ব্যন্ত এ চত্বর থেকে খুঁশিমনে বেরিয়ে আসবেন একথা যেন ভাবাই যায় না। ভালভাবে কথা 
বলতে যেন তাঁরা শৈখেনইনি এমন মনে হবে। থানার কথা ছেড়েই 'দিচ্ছি_এ বিভাগকে ভয় 
করেন না এমন কেউ নেই। মিথ্যে হয়রান আর অসৌজনামূলক ব্যবহারে এরা সবাইকে 'ডাঁঙয়ে 
গেছেন। একবার ছঃলেই হয় প্রাণ ওম্ঠাগত। অথচ ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলেরা কাজ 
করছেন সেখানে। 

বাড়ীর দোতলায় কোন রোগণ এখন তখন, আর তেতলায় জোরে মাইক বাজছে- আপনি 
অনুরোধ জানিয়ে এলেন মাইক বন্ধ করতে । বলা বাহুল্য তা উপোক্ষত হবেই বেশিভাগ ক্ষেত্রের 
আপনি যদি উত্তোজত হয়ে ওঠেন তাহলে প্রথমেই উত্ত মাইকের মালিকের 'স্ীর-দ্রাতা' 
সম্বোধন শোনবার পর প্রস্তৃত থাকতে হবে আরো অনেককিছুর জন্যে। খোঁজ নিয়ে দেখুন 
এই ব্যান্তুটিও লেখাপড়ার দু একটা সার্টীফকেট বাক্সে রেখেছেন। 

পুস্তক-প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ আছে ? স্ব্প খ্যাত লেখকদের সংগে এরা হাঙরের 
চেয়েও ভয়াল ব্যবহার করে থাকেন। প্রোফেশনাল কলেজের মাল্টারমশাইরা (সবাই নয় ) ছেলে- 
দের সংগে কেমন বাবহার করেন 2 নিজের কানে শোনা বিলেতি উচ্চ-ডগ্রীধারী এক শিক্ষকের 
ছান্লের উদ্দেশো ভাষণ শুন্দনঃ তুমি ওখানে ব্লাক শিপের মত দাঁড়য়ে আছ। ইচ্ছে 
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করে তোমার এ “কারকাস"্টা টোনস বলের মত লাঁথ মেরে বের করে 'দি। 
এবারে এই ভাষণাঁটকে পূর্ববংগের স্বরে রূ'পান্তারত করুন-তাহলেই হবে। ছান্রের বুট 

তিনি কলেজে উত্ত শিক্ষকের ক্লাসে বই আনেন নি এবং শিক্ষকের মনে হয়েছিল গ্যালারীর শেষ 
প্রান্তে সে এই ছেলেটি ঘমচ্ছিল (প্রকৃত পক্ষে তা নয়)। এই ছেলে পরবর্তীকালে যাঁদ 
[শিক্ষক হয় তাহলে সে কেমন আচরণ করবে তার ছাত্রের সংগে 2 

খ্যাতিসম্পন্ন চিকিংসকদের অনেকেই যেন মিণ্টি কথা বলতে জানেন না। তাঁদের 
আচরণে মনে হয় যেন তাঁরা ভাবেন যে রোগীদের যে দয়া করে দেখছেন এই যথেম্ট। অথচ 
িলেতে চাকংসকদের যা পাঁরচয় পেয়োছি-- যাক সে কথা । এখানকার বড়ো ডান্তাররা প্রায় 
সবারই বিলেতের আঁভজ্ঞতা আছে. কিন্তু _। 

এমনিধারার বহু দজ্টান্ত চোখের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। এই ব্যাপক অসৌ- 
জন্যতার ফল আর কিছুই নয়- শ্রদ্ধা নামক কথাঁটিও অবল,প্ত হয়ে যাবে। বাংলা দেশের কথাই 
বলবো কারণ আমি বাঙ্গালী- এ দেশে যেভাবে অশ্রদ্ধেয় আচরণের অনুশীলন চলছে তাতে 
বিচলিত হবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

বিজ্ঞান ও পাহত্য 

সমকালীন, আশ্বিন (১৩৬৯) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্ত্রীআময়কুমার মজুমদারের শীবজ্ঞান ও 
সাহিত্য প্রবম্ধাটি পড়ে আনান্দিত হলাম এই কারণে যে আলোচনাটি অত্যন্ত সময়োচিত এবং 

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ যতই বেড়ে চলেছে আমাদের 
সূকুমারবৃত্তির প্রসারে ততই অভাব ঘটছে। 

লেখক যে ভুল বোঝাব্াঝ এবং উন্নাসকতা দোষের কথা বলেছেন তা আত সত্য কিন্তু 
যখন লেখক বলেন, 'পাশ্চাতাদেশে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে স্বতন্ত্র করে রাখার রতি প্রবার্তিত 
হয়েছে, একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে ।” তখন একমত হতে পার না 
এই কারণে যে এই বশেষীকরণের যুগেও উচ্চতর বিজ্ঞান ও টেকনোলাঁজর পাঠক্রমের মধ্যে 
সাহিতা, দর্শন, ইীতিহাস ও অন্যান্য নন্দনতত্ব পাঠের ব্যবস্থা আছে। লেখক খুশী হবেন 
ভারতবর্ষেও উচ্চতর বিষয়সূচী নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্য বা কলা- 
বিদ্যায় বিজ্ঞানপাঠের উপয্স্ত ব্যবস্থা নেই এবং আমার ব্যক্তিগত ধারনা এই যে টেকনোলাঁজর 
একজন ছাত্র সাহিত্যে যতখানি খবর রাখেন একজন সাহিত্যের ছাত্র ততখাঁন বিজ্ঞানের খবর! 
রাখেন না। 

অমিয়বাবুর প্রবন্ধের অনেক বন্তব্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'কাবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধের 
মূলকথা, বিশেষ করে বিজ্ঞানী ও সাহাত্যকের পার্থক্য নির্ঘয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের নানা 
আবিজ্কার কিভাবে সমাজের সাহিত্যের পারবর্তন ঘটাচ্ছে সে নিয়ে কোন আলোচনা হয় 'নি। 
অবশ্য লেখকের সঙ্গে একমত এই বিষয়ে যে বিজ্ঞানের গ্রল্থ উপয্স্ত ভাষায় রচিত হয় 'নি 
এবং লোকবিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনার প্রসার সাম্প্রীতিককালেই শুরু হয়েছে। 

আর্রে জদ্ একবার বলেছিলেন, “মানবীয় এমন ছু নেই যার সঙ্গে আমার বিরোধ ।, 
বৈজ্ঞানিক ও টেকনোলাঁজস্টদের সাধনা সেইভাবেই নিয়োজত। কিন্তু সাহত্যিকেরা চিরকাল 
মানবতার পৃজারাঁ হলেও সাহিত্যের অধ্যাপক ও ছান্রেরা বিজ্ঞানপাঠে তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ করে 
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আসছেন যাঁদও এ সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ নেই যে যল্পসহযোগণী আদশই প্রগাতর লক্ষণ । 
বিজ্ঞানের প্রভাবে সাহিত্যিকদের দষ্টি প্রসারিত হয়। বিগত শতাব্দীতে অনেক রচনা 

প্রভাঁবত হয়েছিলো বিবর্তনবাদের দ্বারা আর এ যুগে আপোঁক্ষকতাবাদের প্রভাব দেখাছ। 
ফ্লয়েডী মনস্তত্ব বিশ্লেষণে সাহিত্যের পারবর্তন আজ কারো অজানা নয়। আইনস্টাইন বলে- 
ছিলেন, “একটি বাস্তবের বাভন্ন বর্ণনার মধ্যে সম্পক' স্থাপন করতেই অপেক্ষিকতাবাদ আমাদে 
শিক্ষা দেয়।' সাহিত্যে এ ধারণা প্রসারিত হয়েছে এমনকি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পেও। বাস্তব 
পরিবেশে এখন লেখকের বাদ্ধদীপ্ত ও বিশ্লেষণ প্রবল মন বিচরণ করে। 

এই সঙ্গে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এদেশে সাঁহত্যে ধঙ্গা- 
বিজ্ঞানের প্রভাব এখনো তত উৎকট হয় নি। বাস্তববাদী সাহত্য সাম্যবাদী দেশে প্রসার লাভ 
করেছে কিন্তু তাতে রসোত্তীর্ণ অংশ কতখানি তা পাঠকেরাই বিচার করবেন। মহাকবি গ্যেটে 
বলোছলেন যে মাইক্োসকোপ টোলস্কোপ এসব মানুষের নতুন চক্ষুদান করছে যার ফলে সফল 
জিনিস সম্বন্ধে আমাদের মোহভঙ্গ হয়ে যাবে। এই মোহভঙ্গের জন্যেই পৃথিবী গদ্যময় হিসাবে 
দেখা দেয়, পূর্ণমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়। কিন্তু একেবারে বিজ্ঞান থেকে দূষে 
থাকতেও পারি সাহিত্য সমাজের দর্পণ, সমাজাঁচন্ণেই সাহত্যের সার্থকতা । বিজ্ঞান আগা- 
দের মধ্যে তিনরকমের বিরোধের প্রশ্রয় দিয়েছে, মানুষের সঙ্গে প্রকাতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের 
এবং মানুষের সঙ্গে তার নিজের আত্মার। দুঃখের বিষয় এই নিয়ে এদেশে সাহত্যরচনার চেঙ্টা 
হলেও উপযান্ত সৃষ্টি এখনো হয় নি। 

আময়বাবু তাঁর প্রবন্ধের প্রথমাঁদকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিরোধের কথা উল্লেখ করে- 
ছেন কিন্তু কোন কারণ বিশ্লেষণ করেন নি। প্রথম কারণ সাহত্য অল্পকয়েকজনের, বিজ্ঞান 
বহূজনের। সাহিত্যের প্রভাব সীমিত, বিজ্ঞানের প্রভাব বহনদূর প্রসারিত। দুইয়ের মধ্যে 
প্রভেদ সামন্ততান্তিক ও সমাজতান্লিক। ব্যান্তগত চিন্তাএষণা সাহিত্য প্রধান, বিজ্ঞানের সর্ব- 
কল্যাণকামী চিন্তাধারার সঙ্গে তাই বিরোধ স্বাভাবিক। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানুষ 
নিজের সম্বন্ধে তার মহত্ব বোধ হারিয়েছে । গ্যেটের কথা আগে যা উল্লেখ করেছি, বৈজ্ঞানিকের 
দৃন্টি 'দিয়ে সাহত্য সৃষ্টি করলে তা আদৌ রসোত্তীর্ণ হতো না, কাব্যে এখন যেমন বর্ষণধারা, 
পাখর গান আর বাগানের ফুলকে পাই, তেমন করে আর তাদের পেতাম না। 

যল্তবিজ্ঞানের উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্লমেই উৎপাদনযল্ের ক্লীড়নক হয়ে পড়ছে, 
সমাজ জীবনে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, দুঃখবেদনার পারমাণ বেড়ে চলেছে। সুতরাং এইসব 
চিন্তা করে যাঁদ সাহিত্য বিজ্ঞান থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে মহৎ সৃম্টি করে তাহলে হয়তো 
সেটাই বাঞ্ছনীয় হবে। কয়েকবছর অগে শ্রীশ্লদাশঙকর রায় 'সাহিত্যে সংকট" প্রবন্ধে বলে- 
ছিলেন--প্রেমহীন জীবন বহন করা যায় না, কুবেরের এব নিয়েও । মযস্তহীন জীবন বহন 
করা যায় না রূদ্রের ক্ষমতা নিয়েও । ন্যায়হীন জীবন বহন করা যায় না ইন্দ্রের সম্ভোগ সত্তবেও। 
আনন্দহশীন জীবন বহন করা যায় না বিশ্বকর্মার যল্মনৈপুণ্য সত্বেও। সত্যহান, কল্যাণহশীন, 
সোন্দর্যহীন জীবন বহন করা যায় না ভূষন্ডাঁর পরমায়ু সত্বেও । 

এই ঘল্মসভ্যতার যুগেও সাহত্য সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা করে বলেই সেই আনন্দ 
দিতে পারে। উপানিষদ তাই বলেছেন, 'কোহোবান্যাৎ কঃ প্রান্যাং ষদেষ আকাশো আনন্দো ন 
স্যাং আনন্দ না থাকলে দুঃখকণ্ট সহা করে কে বেচে থাকতো ? 

হরপ্যপ্রিয় 
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পরাণ কথা আর আধুনিক জশীবন বাদ 

ইদানীংকালে বাংলাদেশের আধুনিক চিন্রকলায় পুরাণ, তল্্রসার ইত্যাঁদ বিষয়ের যথেম্ট অন:প্রবেশ 
ঘটেছে। এই ভাবানুগ চিত্র সাষ্টতে নিশ্য়ই কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তবে মনে প্রশ্ন 
জাগে, কি কারণে এ'রা বর্তমানকালের জবনবাদের কথা সরাসার অস্বীকার করে পদ্রাণ 
এবং তল্পের গলি-পথে ঘোরাঘীর করে চলেছেন। এক হতে পারে এরা চিত্র বলতে যে 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা চাল আছে তার আওতার বাইরে িছন বলতে চাচ্ছেন_কিংবা আধ্নিক জীবন- 
বাদের রিয়্যালাটর যে বন্তব্য তাকে হয় প্রাতিপক্ষ ভেবে পরাঁজত মানাঁসকতায় ভুগছেন অথবা 

সেই রিয়্যালাটকে উদাসীন চোখে দুরে সরিয়ে রেখে চলেছেন। এখন কথা হচ্ছে যে আধুনিক 
চিন্নরকলায় যে ধরনের সংঘাত রিয়্যালাট আর আইডোলাঁজর দানা বেধে উঠেছে সেখানে হঠাং 
তল্পর খানিকটা আমদানীতে অনেকেই বিস্মিত, চকিত হয়ে উঠেছেন। গূহামানবের সময় থেকে 
আধূনিককাল সব যুগেই চিত্র সৃস্টি তার পদক্ষেপ ঠিকভাবেই ফেলেছে-আর এই সমস্ত যুগে 
সমাজ জীবনের 'বাভন্ন দিক ঠিকই প্রাতিভাত হয়েছে_সেখানে শিল্পী 'নিলিপ্ত দর্শক। তার 
অনুভূত কখনও হৃদয়কে কখনও য্বান্তকে বাহন করে সন্ধানী দৃম্টি ফেলে সত্য উতঘাটনে তৎপর 
হয়েছে। সত্য আর তার অনুভূতি সব যুগে সমানভাবে অনুভূত হয় না। আজকে যাকে সত্য 
বলে প্রাতান্ঠিত করলাম আগাম জাঁবনে সেখানে নতুন সংজ্ঞায় সত্যের নতুন কথন সরু হয়। 
তাই বলে যে পুরাতনীকে আবর্জনায় বিস্ন দোব_সে কথাও ঠিক নয়। আবার নতুন 
আবেস্টনীতে নতুন আলোতে সত্যকে স্নান করাব না সেটাও গোঁড়ামীর পর্যায়ে পড়ে। গত- 
জীবনের অনুভূতি তার জাবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকতা থেকে লব্ধ যে আভজ্ঞতা_ সেই 
আঁভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিচার ঘটে শিল্পের কারুকার্ষে তার প্রয়োগ পদ্ধাঁততে, তার সত্যাবিচারের পথে । 

গত জীবনের সেই আভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করা কর্তব্য। তবে এ কথা ঠিক 
নয় যে সেই স্মরণকেই সর্বকালে সমানভাবে মেনে চলতে হবে। আজকের জীবনের নানা প্রসারের 
ক্ষেত্রে যেখানে গত জাঁবনের কথাও তার অভিজ্ঞতা খাপ না খেতে পারে সেখানে তার সঙ্গে আর 
আপোষ চলে না। যাঁরা আপোষের বন্ধন ম্যান্ত ঘটাবেন তারা নতুন আভজ্ঞতাকেই কাজে লাগাবেন 
আর যাঁরা সেই বিগতকালের চিন্তাকে সার করবেন তাঁরা সমাজকে তার স্বচ্ছ চিন্তার পথে 
পারচালিত না করে আরও জাঁটল পদাঁনেশ দেবেন। পণ্ডিত বড় বড় গালভরা কথা দিয়ে চিন্ত 
সম্পর্কে ধারণাকে চমাঁকিত করা যায়--কিন্তু আনন্দ দানের কথা সেখানে না তোলাই ভাল। 
আমরা স্বাঁচন্তা প্রতিষ্ঠিত করতে বড় কথার আমদানী করতে কসুর কার না-কিল্তু সেই সঙ্গে 
যাঁদ চিন্তা না কার যে আমার স্বাঁচন্তায় কতটা ফাঁক আছে কিংবা আওয়াজ আছে-_তা'হলে 
সেই স্বচিন্তা মানুষকে চমকে দিলেও তার বিষয়ে খুব বেশী সচেতনতা আশা করা বৃথা । পুরাণ 
কথন ভাল জিনিষ। তন্মসার সত্যই আশ্চর্য হবার মতই এক বিশেষ ধমর্ঁয় আচার। তবে 
সেখানে ভেবে দেখা দরকার আমার জাঁবনে এই পুরাণ কিংবা তল্ম তার সেই কালের সত্য নিয়ে 
কতটা অন্প্রেরণা আনবে 2 পুরাণের গঞ্প শুনতে ভাল লাগে । আমাদের অবসর সময়ের 
বিনোদন হিসাবে এর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তবে এই পুরাণ এখনও বেচে আছে ক্ষণভাবে 
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পল্লা অণ্চলে--তাও যখন যাত্রার আসর বসে। তবে আধূনিক যান্রার আসরে সেই প্রভাব আরও 
কমে আসছে। পরাণ যাঁদ বা তার কিছ আদল সমাজজীবনে চালু রেখেছে--সেখানে নিম্ন- 
জাতীয় শ্রেণীর মধ্যে ছাড়া আধুনিক জীবনবাদের প্রশ্নে তল্ত্ের কোন স্থানই নেই। এ কথা 
ক অস্বীকার্য যে পুরাণই হোক কিংবা তল্লই হোক সবই আমার সমাজ জীবনের এক একটা 
প্রকাশ। যে সমাজে ধমীয় অনুশাসন রাজানুগৃহীত ছিল সেই সমাজ-জীবনে ধর্মের দণ্ড 
সর্বদাই অনুভূত হয়েছে, কিন্তু রাজান্গৃহরীত থেকে বশ্চিত হয়ে যখনই ধমীয় অনুশাসন 
তার আসন বজায় রাখতে চেয়েছে তখনই তাকে বেছে নিতে হয়েছে এমন এক জনমনসংযোগ সূত্র 
যা একাঁদকে লোভনীয় অন্যদিকে তথাকাঁথত মোক্ষদায়ক। তন্ত্র কথন বোধ হয় সে যুগে 
এভাবে বেড়ে ওঠারও একটা কারণ। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে এক সময়ে বাংলাদেশে এক উন্ত্ত 
কোলাহল উঠোছল- সেই কোলাহলে বুদ্ধের শান্তবাণী কিংবা 'ৃহন্দু ধর্মের আচারনিম্ঠ আচরণ 
সবই ডুবে গিয়েছিলো। তন্ত্র সাধনে অনাচার শব্দট আচারে পাঁরগাঁণত হয়োছল। জাননা 
মোক্ষলাভের পথে যে সাধনা তন্ত্র প্রাতীষ্ঠত করোছিল তা কতটা খাঁটি কতটা তাতে ফাঁকি তা 
িচার্য-_তবে এ কথা ঠিক যে আজকের জঈবনে সেই তন্দের কত না আচার এক কৌতুকের, 
এক জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছে। আজকের জীবন যন্ত্রণায় সেই বিগত জীবনের তল্ত 
নিঃশেষে বিল্যাপ্তিপ্রায়। যে সমাজ জীবনের পারিপ্রোক্ষতে তন্ন তার আসন পেয়েছিল-আজকের 
আধুনিক জাঁবনবাদের পথে সেই তল্তের কথা বলা বর্তমানে বৃথা । কারণ আধুঁনক জীবন আর 
তার যান্নিক প্রসার আর এক অর্থ আর এক নতুন সত্য প্রতিষ্ঠায় বিগত 'দনের অনেক কথাকে 
মুছে দিচ্ছে। বিগত দিনের কথা ভুলতে জানি কম্ট হবে, কিংবা মেনে নিতে পারবও না অনেক 
ক্ষেত্রে-তবুও, এ কথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে আজ না হোক কালকে তা ভুলতে হবেই। যে সত্য 
আজকে আমাকে সামনে চালাতে পারবে না তার দায়িত্ব সেখানেই ফুরিয়েছে। তাকে বার বার 
চালাতে গেলে দীনতার দিকটাই ফুটে উঠবে। আসল বিষয়েই ফাঁক থেকে যাবে । বতর্মানে 
1চন্রকলায় কিছু শিল্পী তন্ত্রের কথা আমদানী করে সাধারণকে চমকে 'দিয়েছেন। 

তাঁরা বড় বড় কথায় এটা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে শিল্প মূল্যে যাচাই করে তাঁরা 
সেখানে পিওর ফর্ম খুচ্ছেন। আমার এখানে একটি মাত্র প্রশ্ন তাঁরা কি বিগত শতাব্দীর 
লোক কিংবা রিপ ভ্যান উইনাক্যল্? অথবা তাঁরা চিত্র সৃস্টি বলতে বোঝেন দরজা জানলার 
পরদা, আসবাবপন্ন কিংবা খাটের চাদর। যাঁদ পিওর ফর্ম বলতে নিরস ডিজাইন হয় 'কংবা 
শুকনো কতকগুলো রেখার অবতারণা হয় তা'হলে সেখানে বলার কছুই নেই। এক শিল্পীর 
আঁকাতে -দেখলাম কিছ মন্ত্র লেখা আছে। সেখানে মন্ত্র লেখা ক্যানভ্যাসটাই ছবি। জাপানী 
পিংবা চীনা চন্ে এর নজীর যথে্ট আছে। একটা ছোট কাবতা কিংবা মনোরঞ্জনকর শব্দ 
সমান্ট দিয়ে গৃহসঙ্জার আবেদন বৃঝি। কিন্তু কবিতাও নয় কিংবা আনন্দময় ধ্বনি সমাম্টিও 
নয়--শুধু নিরস মন্দের লেখন-কেমন করে যে চিত্র সৃন্টিতে মুক্ত পাবে তা বুঝতে আমার 
যথেষ্ট সময় লেগেছে । আসল কথা হলো যে সমাজ জীবনের মুকুব শিল্প। এই মূকুরে শিজ্পন 
জীবনের 'বাভল্ন দিককে যাচাই করে সত্য আঁবস্কারে তৎপর হয়ে থাকেন। কিন্তু মুকুরে যাঁদ 
আমার গতকালের মুখোশ লাগান থাকে তবে সেখানে আমাকে চিনতে কিংবা সমাজ জীবনের 
আমার আভিজ্ঞতা কোন সময়েই প্রাতিফলিত হতে পারবে না। আর একটা কথা এখানে না বলে 
পারা যাচ্ছে না। সেটা হলো বিদেশীদের কৃপাকটাক্ষ লাভ। ভারতবর্ষের কিংবা বাংলাদেশের 
ধর্ম সম্পর্কে বিদেশীদের জ্ঞান হলো তন্ন পর্য্ত। বিদেশীরা আমাদের হিন্দু ধর্ম কিংবা 
বৌদ্ধধর্মে অবদান সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন নন। আম সেই বিদেশীদের কথা বলছি যাঁরা 
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ভারত দর্শন করতে এসে এদেশের ষাঁড়ের ছাব--ভিক্ষুকের ছাঁব ফটোতে তোলেন। এ'রা এসে 
তাল্িক পদ্ধাঁত প্রকরণ ইত্যাদির খোঁজ করেন। যেন মনে হয় ভারতবর্ষে এক তান্দিক জাতিই 
বর্তমান। শিক্পপক্ষেত্রে এই তন্মের আমদানী কি ওই সমস্ত বিদেশীদের কৃপা কটাক্ষলাভের 
জন্যে। এই কথাটা খুবই ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলাম। আজকের সমাজে জাবনযন্্রণার কথা 
তার বহদিকে অবরুদ্ধ বেদনার উস তাকে অবহেলা করে সম্পূর্ণভাবে বিপরাঁত ধাঁ এক 
চিন্ন সূষ্টিতে মানুষের আপন জাবনবাদের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে_এ কথা ভাবা 
অন্যায়। এ কথা কি মেনে নিতে হবে যে 'রয়্যালিটি কথাটির সঠিক অর্থ আমরা বুঝতে পারাছ 
না-কিংবা রিয়্যালিটর যে প্রকাশ আধুনিক জীবনবাদে প্রকাশিত হচ্ছে তাকে সামনা সামান 
দাঁড়য়ে তালঠুকে চ্যালেঞ্জে করতে ভয় পাচ্ছি। ভীরুর মত পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই তো আর 
রিয়্যালীটর আচ্তত্ব লপ্ত হয়ে যাবে না। সে থাকবেই--তাকে পাশ না কাটিয়ে গিয়ে জীবনে 
গ্রহণ করে নিয়ে আঁভন্্রতায় মস্ণ হওয়াটাই প্রয়োজন। তবে এ'রা যে এই তল্যু কথন বলতে 
আইডোলাঁজর কথা বলবেন তাও নয়_কারণ আইডোলজির কথায় হৃদয়গত উচ্ছাস বন্যার কথা 
গৌরবের সঙ্গ ঘোষিত। য্স্তির যুদ্ধে হৃদয়ের কথাকে ব্চিত না করে তাকে স্বমহিমায় প্রাতাহ্ঠিত 
করতে চাচ্ছেন এই ধরনের রোমান্টিক আইডোলাজক্যাল শিক্গা বাংলাদেশে অনেক আছেন। 
তবে যাঁরা তল্মসার শিক্পা তাঁরা কিন্তু হদয়গত আনন্দের ধান না তুলে নিছক বৃদ্ধির অবতারণা 
করে চলেছেন-এতে করে নন্দনতত্গত আবেদন যে মাহমান্বিত হবে না তা বলা যেতে পারে 
নিঃসন্দেহে। 

নাঁখল বিশ্বাস 
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বাংলা দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যগগনে, তখন থেকে সাহত্যের 
ক্ষেত্রে একটি দ্রুততর ক্লমাবকাশের যে স্রোত বাংলা ভাষাকে নতুন আঁভজ্ঞানে চিহৃত করে তুলাছল 
তার ভূমিকায় সব্জ পন্র'র (প্রমথ চৌধুরী সম্পাঁদত পান্রকা) স্থান স্মরণীয়। সবুজ পত্র শুধু 
অভিজাত আবহাওয়ার পারমণ্ডল রচনা করে নি -আপত চোখে যা দৃশ্য ছিল; পরল্তু বাংলা কথ্য 
গদ্যকে স্বীকৃতি 'দিয়ে লেখ্য ভাষায় পাঁরণত করতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী 
যার সূচনা করে মহায়ান, সেই সূচিত পথে তাঁর পশ্চাতে যে ব্যান্ত একটি আন্তাঁরক স্নেহ নিয়ে 
বাংলা ভাষার বর্ধনে অপারসাম আগ্রহাঁ, তিনিই পবিন্রু গঙ্গোপাধ্যায় 

সাহিত্োর ক্ষেত্রে পবিভ্র গঞ্গোপাধ্যায়কে যতটা না সাহত্যিক বলে ঘোষণা করা যায়, তার চেয়ে 
অনেক সহজে সাহত্য পুরোহিত হিসেবে তাঁকে নার্দণ্ট করা সম্ভব। একদা পুরনো গতানু- 
গৃতিকতার আড়ালে বসে তিনি বুঝোঁছলেন, নবতর কথা-সাহিত্য শুধু বাচনে বা বন্তৃতা প্রসঙ্গে 
কিংবা ভাল মাঁসক পান্রিকা প্রকাশনে সম্ভব নয়। যুদ্ধ জিততে হলে নতুন হাতিয়ারের চমক 
যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি আধুনিক সাঁহত্যকে প্রতিষ্ঠা করণে দরকার নতুন উজ্জীবত তরুণ 
লেখকের এবং এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করবার পর থেকে দীর্ঘ পণ্টাশ বছর ধরে পাবন্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সাহত্য সাধনা নতুন লেখক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। শব্ধ; আবিষ্কার নয়--তার 
চেয়েও বড় কথা সেই দুর্বার তার্ণ্যকে পাঁরচালনা করা। 

সুদূর কোনো সময়ে ভগীরথ আত্মীয় উদ্ধার নিমিত্ত গঞ্গাকে মতে আনয়ন করেন। 
সেই গঞ্গা পাঁতিতপাবনী হয়ে কলূষনাশ করে আজও ভগ্ীরথকে স্মরণে উজ্জবল করে আছে। 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এর উদ্যম ও প্রচেম্টা ভগ্ীরথের ন্যায় বাংলা সাহিত্যে আধূনিকতার পাবন্ন 
কল্লোচ্ছবাসে আজ মুখরিত। 

ব্যয়ত এই সংগ্রামে আত্মক্ষমতা সম্পর্কে সব সময়েই উদাসীন ছলেন তিনি। কারণ 
অবচেতনে স্বার্থ অপেক্ষা যৌথ প্রয়োগের প্রাতি যত্বশীল এই মানুষ ভূলে গেছেন প্রায়শই যে 'তিনি 
একজন সাহাত্যিক; 'তাঁন লিখতে পারেন_ তার লেখার প্রয়োজন আছে। কেউ হয়তো সামায়ক 
এ-সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করায় কখনো সক্রিয় হয়ে তাঁর কলম রচনা করেছে "নজদ্ব প্রবন্ধ' 
(পার্সোনাল এসে) যা বোধহয় এখনো সাহিত্যক্ষেত্রে একমান্র তাঁর স্বীয় সম্পদ। আবার 
পুরোহিতের কার্যে ভুলে গেছেন, লেখাকে উপেক্ষা করেছেন। এইভাবে দীর্ঘ পণ্চাশ বছরে তাঁর 
রচনা একন্র করলে যা-দাঁড়ায়_ একজন সৃজনশীল লেখকের পক্ষে তা নিতান্ত নগণ্য। 

যাঁদও গ্রা্থত এই পূস্তকটি তাঁর সমগ্র সৃষ্টি নয়, তবু তা কতটুকু! হয়তো সামান্যতার 
জন্য তিনি অপাংক্কেয় হয়ে যাবেন, মুছে যাবেন চিরকালীন সাহিত্য পৃষ্ঠার হিসেব থেকে। 
এ যাওয়ায় যতই বেদনা থাক তা স্বাভাবক ছিল- এবং সম্ভাব্যও। কিন্তু চলমান জীবন? যে 
জীবন প্রাত মূহূর্তে অগ্রবতণ* দলের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে বলছে-আমও চলছি, চলছি শুরু 
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থেকে, তোমাদের শেষ পর্যন্ত আমি আছ--তাকে পেছনে উপেক্ষায় বা অবজ্ঞায় ফেলে দেওয়া 
অসম্ভব । 

পাবত্র গঞ্গোপাধ্যায়-এর স্বল্প সাহিত্য সৃম্টিই এর উদাহরণ। কিছ? অনুবাদ, “নজস্ব 
প্রবন্ধ, স্কেচ, বাদে সিরিয়াসলি তিনি যা লিখেছেন তা চলমান জীবন (১ম47২য়)। সমস্ত কিছ; 
থেকে নিমন্ত একটি মানুষ মহাকালের ক্রোড়ে 'মাছলের মুখ দেখছে। প্রাতিটি মুখ তাদের 
অনন্য ব্যান্তত্ব নিয়ে 'চান্রত। এমন চিন্রণ যা তাঁর হাতে অনায়াস, তা হতভম্ব করে 'দিয়েছে পাঠক- 
দের। কোথাও চমকের চেস্টা নেই, আত কথন আত বর্ণনা দুরাশা মান্। অথচ এ যেন অনবদা- 
ভাবে অমোঘ ইতিহাস তৈরী করেছে । আধুনিক যল্ত্রণাযুস্ত বাংলা সাঁহত্যের জনকরা চারপাশে 
জীবন্ত হয়ে ভিড় করে চলেছে। 

যেমন ভাবে যেমন করে তিনি চারপাশের জনতা দেখেছেন, ঠিক তেমন করে তেমন রঙে 
মোহমন্ত হয়ে সেই জনতাকে গল্পের গদ্যে বে'ধেছেন। এ তাঁর পাঁরমিতি জ্ঞান ও দেখবার 'নিখ;ত 
শান্তর প্রকাশ মান্র। এবং সবচেয়ে যা আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে তা হল যেন আতি সহজে 
গল্প করতে করতে এমন প্রামাণ্য ও সরস একাট অন্তলর্ঁন সাহত্য আন্দোলনকে তান রৃপায়িত 
করেছেন। 

পাত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর সাহিত্য কীর্তি স্মরণীয় তাঁর ভাষান্তরণের অচ্ভুত ক্ষমতায়ও। 
যেমন 'বূভুক্ষা' বিদেশী ভাষার গ্রন্থ বিদেশী নাম বিদেশী পটভূমিকাতে নীর্'ন্ট রেখে এত কাছের 
এত হৃদয়ের করা যায় তা এর আগে অপরিচিত ছিল। এবং এর কারণও নিজেকে নিম্পৃহ রাখা । 
তান সর্বস্ব মোহ মস্ত থেকেছেন বলেই এমনভাবে বিদেশের সাহিত্যকে ঘরের করে 'নিতে 
পেরেছেন। 

| কবিতার ক্ষেত্রেও এ ক্ষমতা প্রমাণিত। গদ্যের চেয়ে যা শতগুণ দুরূহ. সেখানেও তাঁর 
কলম নিভাঁক। অনুবাদের মূল বিষয়টি কি তা প্রাথামকভাবে আয়ত্ব করার কৌশল 'তিনি 
জেনেছেন। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাতিপাদ্যকে স্বচ্ছন্দে আলোকে হাঁজর করেছেন। 

নিজস্ব প্রবন্ধ রচনা, যে সম্পর্কে পৃবেই বলেছি এট তাঁর স্বীয় সম্পদ। পাবিব্র 
গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া আর তেমন কোনো লেখকের কাছ থেকে এ জাতীয় রচনা পাই নি। বাংলা 
ভাষায় পার্সোনাল এসে লেখার রেওয়াজ নেই। আমার মনে হয় এজন্য লেখকদের মেজাজের 
অভাবই মৃখ্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই মেজাজের অধিকারী বলেই এমন িখেছেন। 

মোটামুটি এই সংকলন গ্রন্থ পাঠে যে কোনো সাহত্য পাঠকই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন এ কথা মনে করা চলে। এবং বুদ্ধিদশপ্ত মানূষটির 
সান্ধ্য তাদের যে স্নিগ্ধ করবে এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। জয়ন্তী অনূষ্ঠান সমাতি কর্তৃক 
এগগ্রল্থ প্রকাশের জন্য আমি তাদের আমার আন্তরিক" ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাঁরশেষে পাবন্ন 
গঞ্গোপাধ্যায়ের পনর শ্রীমান পৃথবীশ অগিকত বিশেষ প্রচ্ছদটিও এই সংকলনকে আরো উজ্জল 
রূপ 'দিয়েছে। 

অজয় দাশগ;ক্ত 



সমকালীন ॥. কার্তক ১৩৬৯ 

শবশ্বযান্নী রবাল্দুনাথ, 

গতি 
জাপানযাত্রী 

১৯১৬ সনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাপান ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে সবজপনে এই ভ্রমণবৃত্তান্ত 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং ১৯১৯ সনে পৃস্তকাকারে গ্রাথত হয়। 

মূল গ্রন্থের অতিরিন্ত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক রচনা এই সংস্করণের পরিশিষ্ট 
সংকালত হয়েছে, এবং গ্রন্থপারিচয় অংশে জাপান-পরিদর্শনের পূর্বাপর পটভূমি বিস্তৃতভাবে 
ব্যাখ্যাত হয়েছে। 

প্রখ্যাত জাপানী চিন্নাশজ্পী-অগ্কিত প্রচ্ছদচন্রে ও অন্যান্য চিনে: এবং দজ্প্রাপ্য আলোকচিনে 

এই সংস্করণ ভূঁষত। 

রবণন্দুজিজ্ঞাস; সাহত্যরাঁসিকদের পক্ষে অপারিহার্ষ 
কাগজের মলাট ৪100 | বোর্ড বাঁধাই '& | ৫০ 

'বিমবযান্ত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালার অন্যান্য গ্রল্থ 
পপি পাশত পপ পাপী পপ শপ স্পা ০০ এ. পাশে পপপাপশী পর রর এ পাটি 

পাশ্চম-যান্রীর ডায়ার ৩০০, ৪:৫০ 

জাভা-যাত্রীর পত্র ৩০০, 8০ 

যরোপ-যান্রীর ডায়ারি ৫১০০, ৬:৫০ 

যরোপ-প্রবাসীর পতন ৪৫০ ৬০০ 

রাশিয়ার চিঠি ৩,৫০, 8:৫০ 

অন্যান্য লেখকের গ্রম্থ 

আত্মজশীবনশী ॥ মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২০০ 

রবীন্দ্রসংগীত ॥ প্রীশান্তদেব ঘোষ ৭*00 

গররুদের ॥ শ্রীরানী চন্দ ৫0০0 

বিশ্বভারতী 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কাঁলকাতা-৭ 
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সম্নকালঁন ॥ কার্তিক ১৩৬৯ 

উভয় বাংলার বন্ত্রশিয়ে 

বিজয়-ঘজয়ন্তীবাহা 

০হ্মান্হিলী চ্মিলঙ্ন্ 

হিলচ্মিভেত্ভ, 

গ্বাপিত--১৯০৮ 

ূ ১নং মিল কুষিয়া (পূর্ব বাংলা) 

২নং মিল (বলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা) 

ম্যানেজিং এজেন্টম £ 

চক্রবর্তী সঙ্গ এও কোং 

২২, ক্যানিং ট্রীট, কলিকাত|। 

পপ পর উপ ভা সস পপ 



. 

796007881 
1770/ 91191 

লস: 25 

5৮5০1811116 5 

49271101726 ৫ 

০০০11175$ 

91817612088 

0০115 ০10 51717011055 

9 4৯ [২2123 

70171011755 

1,9৭0 010117 

1911075650 : 

০1158 

1,25৮ 25 1৮1০, 

11 12400151716 

/90116113 

1৬101.5 ০, 

14146 0/8/0 

). 



ক | 
তের, 20. 03597 চ00016 : 23-5155 ০৮,162 (0.50) 0৫0৮1 86৫৫, 0. 81.2602/57 5041] 

এই দেশে 

নেন 7 রি আনন্দ*বেদণ!র গ্রকাশ 

এ বৈচিত্রের অন্তু নেই। 

মাধ্যি /কয শাদা গীত 
বেদনা, সুকুমার অনুভূতি, 

আর আনন্দঘন 

সংবেদন আমাদের চিত্রে 

ও সাহিত্যে, নৃত্যে ও 

: শীতে রসরপ প্রাপ্ত হয়। 

বিভিন্ন প্রদেশের হুজনী 

গ্রতিতাঁর অপরূপ ভাব ও 

ব্যঞ্জন! আজ রনৈক্য 

লাভ ক'রে সম্বিত ভারতীয় 

মস্কৃতির রূপ নিয়েছে। 

দূরকে নিকট 

ক'রে, আন্ত প্রাদেশিক 
সাংস্কৃতিক সংযোগ মন্তব 

ক'রে, জাতির ভাব 

মমধয়ের মহৎ আয়োজনে 

ভারতীয় রেলপথের 

ভূমিকা দামান্য নয়। 



4 চিনে 

দশম বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯" 



ও 

| ওয়েসটবেঞাল--সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পতি সংবাদ- | 
| সপ সাজা | 
২। কথাবাতাঁ-বাংলা সাস্তাহক। বার্ধক ৩. টাকা, যাল্মাষক ১.৫০ ৰ 
৩। বসন্ধরা-বাংলা মাসিক পন্র। বার্ষক ২. টাকা। | 
৪। শ্রমিক বাতা--হিন্দি পাক্ষিক পান্নকা। বার্ষক ১.৫০ টাকা; 
ষাল্মাসিক *৭৫ নঃ পয়সা। 

&। পশ্চিমবাংলা-নেগালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপন্্। বার্ষক ৩. 
টাকা; যান্মাসিক ১'৫০। 
4 টাকা) | 
ষাল্মাসিক ১:৫০ টাকা। 

বিশেষ দুষ্টব্য _ 

ক। চাঁদা আগ্রম দেয় 

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের 
সর্ব এজেন্ট চাই; 

যারা গ। ভি. ি ডাকে 
এ জি গাত্িকা পাঠানো হয় 

না। 



৪৯ বছর কাজ করাছুন...গায় একটি আচডও ভাগানি 
ভারতের কলকারধানায় দুর্ঘটনার হার ১৯৩৮ লালে প্রতি হাজার বর্মীপিছ ২৪ জম থেকে বেড়ে 
১৯৫৯ লালে হাজারে প্রায় 8৪ জন দীড়িয়েছে। প্রতি বছর দুর্ঘটনায় গড়ে ৯৩০০০ কর্মী জখম হন 
এবং তার মধ্যে প্রায় ২৫০ জন মার] যান! দুর্ঘটনার দরুণ বছরে প্রায় দশ লক্ষ ঘণ্টার কাজ 
ন্ট হয়। এই নট মময় কাজে লাগালে ভারতীয় রেলওয়ের জন্তে ১৭০টি ব্রডগেজের 
ইঞ্জিন যা ৭০০টি রেলের কামরা তৈরী করা যায়। 

টাটা স্টাল নিরাপত্তার দিকে সদাসর্বদা তীক্ষ নজর রাখে, কারণ তা নাহলে কোনো কর্মীই 
পুরোপুরি শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন ল!। বছরে নিয়মিত “নে! আযক্সিডেন্ট মাস্থ', 
নিরাপত্তা প্রদর্শনী, নিরাপত্তা সম্বন্ধে শিক্ষাদান, নিরাপত্তা পুরস্কার, নিরাপদে কাজ করবার 
হৃধেগ-সথবিধে, গিরাপত্তাকে অভ্যাসে দাড় করানোর জন্তে যুক্ত পরিষদের পরিচালনায় 
টানা অভিযান চালানো .'জামশেদপুর কারখানায় দুর্ঘটনা দূর 
করার জন্তে এইসব উপায় অবলঘন করা হয়। 

কাজে নিরাপত্ব। কিন্তু কর্মীর নিজের ওপরই 
বিশেষভাবে নির্ভর করে, কারণ দেখ' যায়, প্রায় 
৭৫ ভাগ দুর্ঘটন| মানুষের অসাবধানতার 
জন্তে ঘটে। কিন্ত এরই আর একটি দিক হল 
টাটা স্টালের আজকের লবচেয়ে পুরোনো 
কর্মী যমুন! ছুবে। ৪৯ বছর ধরে ছুবে টাট। 
স্টীলের কারখানায় কাজ করছেন অথচ 
আজ পর্ধস্ত তার কোনো। আঘাত লাগেষ্ি, 
এমন ফি একট। আচড় পর্যন্ত মা। 

প্রাক পঞ্চাশ বছয় আগে ইস্পাত নগঞ্ষী 
জামশেদপুরে এলে ছুবে যে 
জিনিযগুলি প্রথযেই শেখেন তার হধ্যে 
প্রধান হ'ল হুশিয়ার হয়ে কাজ 
করার প্রয়োজনীয়তা জাযশেদপুরে 

শিল্প শুধু জীবিকা মর্জনের উপায় 
নয়) জীবনেরই অঙ্গ। 

ইস্পাত নগরী 

দৃ০ পু (98 870 50৩৫1 ০০101 ৮/71৬ 1৬াাও 6099 

জাতায় প্রতিরক্ষা তহঘিলে মুক্তহত্তে দান করুন 



সমকালীন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ 

5৮: 112715 

ছাদের নিদ্র। হয় না তাহাদের 

পক্ষে মহাভৃ্গরাজ তৈল পরম 

ছিতকারী। ইহা! দেহ ও মনের 

ক্লান্তি দূর করে ও ন্ুনি। 

আনয়ন করে 

শি 

১৬৪ সরলা 

ঞ হি উট তে কি 

১৯৯ হু ৮৯৭ 

অধ্যক্ষ প্রীযোগেশচন্জ্র ঘোষ) এম, এ। 
২. আহর্ষেরশারী, এক, দি, এস, (লন) এস, মি, এম/( জামেরিকা) 
সঁ 

এ ভাগরপুর ফলেছের রসান খানের ভূতপূর্বব অধ্যাপক 

রি কলিকাতা রেস ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষ, 

_ শছ। বি বি) লস, (কলিঃ) আবুরবেধ চারা 



সমকালাঁন ॥ অগ্রহারগ ১৩৬%- 

কোথায় দিতে হবে 2. নগদ টাক! ব। চেকের দান নিম্নলিখিত ব্যান গুলিতে 

দেওয়া যেতে পারে; 

জাতীয় প্রতিরক্ষা তঙ্ববিলে আপনি যে লোনা, 7 দসন্ত রাজা সমধার হ্যাক 
সলঙ্কার ও অর্থদ/ন করতে চান, নিয়লিখিত পান- --সেগ্টাল ব্যাঞ্ধ নব. ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাক, 

গ্রহণকারী ব্যাক্কে তা জম দিতে পাযেন : ব্ান্ত অব ইওিয়া, ব্যাক্ষ অব বরোদা, ইউনাইটেড ব্যান 
_বোস্থাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কলিকাতা, নৃতন দিল্লী, অব ইগ্ডয়া, ন্যাশনাল এ্যাশড গ্রিগুলেজ ব্যাঙ্ক, 

নাগপুর ও কানপুরস্থিও রিজা্ ব্যান্ক অফ ইত্ডিয়ার ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যঙ্গ, ইতরিয়ান ব্যাঙ্ক, ইত্ডিয়ান 

ফিস সমূহ; রেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে ফোন ওতায়সীক্গ ব্যাক) দেবকরণ নানজি বাস্ধিং কোং এবং 

অফিস অথবা 'এর সহযোগী ব্যাহসমূহ, ইন্দোর,  অস্ুও কাশ্মীর ব্যান্ডের যে কোন শাখা/এর জট ব্য 
হায়দরাবাদ, বিকানীর, জয়পুর, মহীশূর জিবন, কোন কমিশন লেয়ন| ॥ নগদ বা চেকে হত টাক! দেওয়। 

সোয়ষ্ট্র ও পাতিয়ালার ইট ব্যান সমুহ হয় তত টাকাই জম! করে নেওয়া হয়। 
যে কোন পো অফিস থেকে এক টাক। থ! তায় হেল 
পাঠানোঃযায়। মনি অর্ডার পাঠানোর জগ্ঠ কোন কমিশস 
নেওয়া ই ন!। 

দিসেক্রুটারী, ভাপনাল ডিফেন্স কাণ্ড, প্রাউম মিনিষ্টারস্ সেক্েটামিয়েট, নিউ দিত এই টিকা মাকেও 
আপনিমনি অর্ডার এবং চেক পাঠাতে পারেন। 



সমকালীন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৯ 

বিশ্য মখোগোধ্যায় সম্পাদিত জাশাপ্্ণা দেবর নড়ুন উপন্যাস 

রবীন্দ্-সাগর সঙ্গমে .  দিনান্তের রঙ 
প্রাচীন, দুলভি, বিদ্মত পর্-পত্রিকা, ও গ্রন্থাঁদ হইতে জগবনে যত-কিছ; প্রয়োজন তা ি শুধুই যৌবনের? নিঃসঞগা 
সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ভ্িশখানি কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের প্রোচ-হয়ের কোনো দাব নেই _ যেন এই বেদনা-বিধুর 
সমালোচনা, বিভিন্ন পুরাতন পন্ন-পন্রিকা হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রম্নের উত্তর দিতেই সন্তান, সংসার, লজ্জা, ভয়, ভাগ্য, 
ও রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে কৌত্হলোদ্দীপক টাঁকা- ভগবান-_-সবাঁকছার চিন্তাবহান হয়ে সারাজীবনের নীরব 
টিপ্পনী, লোকাল্তারত এবফাঁট্জন সাহিত্যরথীর অনুকূল নিস্তরঙ্গ শূন্যতাকে ভাঁরয়ে তুলতে প্রেমের কঠিন দমশ্চর 
ও প্রাতকূল রচনা, বঙ্গাদেশের বিশিষ্ট মনীযাবর্গের খণ্ড সাধনায় মধ্ন হয়েছেন এই উপন্যাসের স্তম্ভ-চারিতর সচচ্তা। 
মন্তব, লেখক-পারিচিতি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্রসহ অপরাপর বিষয়ের ধারালো আঁভনবন্ধে চাঁরন্র-চিন্রণের সুক্ষ শিল্প- 
লেখকগণের চল্লিশখার্মী চিত্রের সমন্বয়ে সমদ্ধ সুব্হং সৌকর্ষে শদনাল্তের রঙ' বাংলা উপন্যাসের অম্লান গোরব। 
সংকলন। র দাম--১০.০০ দাম--৬:৫০ 

শচানরনাথ চট্রোগাধ্যয়ের 
ঃ বুদ্ধদেব বস;র ভ্রমণ-কাঁছনী 

প্রাচান প্যালেফ্টাইন 
ইাতহাসবেত্তার ন্যায় হিরু জাতির প্রাচীন জীবন ও তার গ্রচের সেরা সৌন্দর্যভূমির নানা পারিবেশে ব্যস্ত দিনগাঁলর 
জীবনের চেয়েও প্রিয় বিগতকালের মাহমা-সমৃত্জবল বিরল অবসরে তিনি যে আনন্দময় আভিজ্ঞতা অর্জন 
গীতহোর ইতিবৃত্ত বর্ণাটট ভাষায় বিবৃত করেছেন। করোছলেন, তা' অনুপম এন্বর্ষমাণ্ডত ভাষায় লেখক উপহার 

উপন্যাসের চেয়ে সুখপাঠ্য বই। দাম_-৬.০০ 'দিয়েছেন। দাম_-৩:৫০ 
20555585858 রিনি রিনি ভীতি নি রি 
এম. সি, দরকার আ্যাণ্ড সন্দ প্রাইভেট িঃ £ ১৪, বাঁঞ্কম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২ 

ধা্তিনিকেভন- বিশ্বভারতী 
প্রভাতকুমার ন।খোপাধ্যায় 

শশন্ত নিকেতন রক্ষাশ্রম থেকে সুর; করে বশ্বভারতাঁর পূ্ণাবকাশের দিন পর্যন্ত বান কর্মের 

. শববাভল্ন মানুষের, 'বাভত্ব প্রচেষ্টার ধারাবাহিক ইতিহাস। এঁতহাসিকের নিরাসান্ত এবং প্রত্যক্ষ 

পারচয়ের হৃদয়-উত্তাপের স্ামশ্রণে শান্ত নিকেতনের উদ্ভব, বিকাশ ও পাঁরণাঁতর এক পূর্ণাঙ্গ 

কাঁহনী। রবীন্দনাথের কর্মীরূপের একটি পর্ণ চিন্র। মূল্যা-৫:০০ 

বুকল্যাণ্ প্রাইভেট লিমিটড 
১নং শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ 



সমকালীন ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬১ 

লক্ষ লক্ষ জীবাণু আপনার গলা 

ও ফুসফুসের আনাচে-কানাচে 

লুকিয়ে রয়েছে-_ আপনাকে 

কইদায়ক কাশিতে ভোগাচ্ছে। 

.. গীসানল' কফ দিরাপ আপনার গ্লৈদ্মিক বিল্লির প্রদাহ 
এবং গলার কষ্ট দূর করবে। অনর্থক কাশিতে ভূগবেন 

না- আজই একশিশি “টাসানল' কিনুন । 

অনেক ডাক্তারই প্টাসানল” খেতে বলেন কারণ 

এতে আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি কাশির 

উপশম হয়। 

8০1 1806101 18 
কফ সিরাপ ই ] 

শান ্াওহালি টি ৯২২২৩ 
১৮২, লোয়ার সাকু'লার রোড, কলিফাতা 



চা ক (২ ৬ থাড” 422 রিল সিটিতে তর ১ ৭ ইত ০ দম সনি সু 

সমকালন ॥ অগ্লাহার়ণ ১৩৬৯ 

' দেশের স্বাধীনতা 'রঙ্ষার জন্য 

একাবদ্ধ হউগ্ 

জাতীয় প্রীতরক্ষা তহবিলে মটঞ্হল্ দান করুন 

সুদীর্ঘকালের বন্ধৃত্বের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কমিউনিস্ট চাঁন পার্বত্য ভারতভূমির 

উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা প্রাতরোধ করিবার জন্য আমাদের সকলকে আজ 

সংহত হইতে হইবে এবং প্রধানমন্ত্রী “জাতীয় প্রাতরক্ষা তহবিলে” ষ্বর্ণ অর্থ ও অলংকারাঁদি 

দান করিয়া ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতল্পুকে রক্ষা করিতে হইবে। যে-সংগ্রাম শুরু 

হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ কারতে হইলে আজ প্রয়োজন- কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন 

বৃদ্ধি, অসঙ্গত মুনাফা রোধ ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার । 

্রুল্চন্্ সেন 
মৃখ্মন্তী, পশ্চিমবঙ্গ 

জাতীয় প্রাতিরক্ষা তহবিলের জন্য 

স্বর্ণ, অর্থ ও অলংকারাঁদ গৃহীত হইবে 

--“স্টেট ব্যাঙ্ক অব হীশ্ডিয়া”র যে-কোন শাখায় - 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত 



দশম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 

এ ং 

ডি (9০ 
স্ট ২ 

বি 470 সস 
অগ্রহায়ণ তেরশ' উনসত্তর 

চা পন্ত 

দবারকানাথ ও ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক ॥ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৪৯৯ 

উপন্যাসে বন্তব্য ॥ রণেন্দ্রনাথ দেব ৫০৯ 

শিজ্পীর অপম্ত্যুঃ কাঁৰ লারমনতভ ॥ দিব্যজ্যোত মজনমদার ৫১৩ 

মধুসূদন ও মৈথিলীশরণ $ সম্পর্ক নির্ণয় ॥ সৃমন রায়চৌধুরী ৫১৭ 

রবীন্দ্র রচনায় চরিন্র-সূচী ॥ তপতী মৈত্র ৫২১ 

বিদেশী সাহত্য ॥ আজত দাস ৫২৪ 

স্বাধীনতা ও সুজনতা ॥ মলয়শগ্কর দাশগনপ্ত ৫২৯ 

এটাচ অব্ দি পোয়েট ॥ রাবি মিত্র ৫৩০ 

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ 'নাখল বিশ্বাস ৫৩৩ 

সমালোচনা ৭ নরেন্দ্রকুমার মিত্ন। মলয় দাশগনপ্ত। 
জ্লীফতশ মিত্র । সুনীল দাশগুপ্ত ৫৩৭ 

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগণন্ত ॥ 

আনন্দগোপাল সেনগপ্ত করৃকি মডার্ণ ইশ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
লইতে... ধদপ্রত. 3:৯৪ চৌরঞ্গী রোড্ কাঁলকাত"৯৩. হইতে... প্লকাশিত 



ঘধবায়োজমে 

ঠাই 

্ণালস্কার 

ঢাীয় তির তহাবলে 

ুত্তত্তে দাম করুম 
ডাকতে 
এ 



চু পু নল টি বউ তি 

৪৬০৩৪৬৪৬৬৬৬ ৫৪৮৬৬ ৬৬জ 

দ্বারকানাথ ও ইউনিয়ন হ্যাক্ক 

অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 

ক্লাইভ ও কর্নোয়ালিস প্রচারিত নিয়মানূসারে সরকারী কর্মচারীরা নিজেরা কোন ব্যবসা ফাঁদতে 
পারতেন না। কিন্তু, কোন যৌথ কারবারের অংশীদার এমন কি পাঁরচালক হতেও কোম্পানীর 
কর্মচারীর পক্ষে কোন আইন গত বাধা ছিল না। তাই কোম্পানীর কর্মচারী থাকাকালেই দ্বারকা- 
নাথের কমা্য়াল ব্যাংক, 'হিন্দুস্থান ব্যাংক এবং ইউীনিয়ান ব্যাংকের অংশীদার বা পাঁরচালক হতে 
কোন বাধা হয় নাই। 

তখনকার কালের ব্যাংকগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে বেংগল বাংক 
১৮০৬ থঙ্টাব্দে প্রাতাম্ঠিত হয়ে ১৮০৯ খচ্টাব্দে সনদ (চার্টার) পায়। সরকার কিছু অংশ কিনে 
ব্যাংকটাঁকে নিজেদের তত্বাবধানে আনেন। নিজেদের নোট চাল্ করবার আগে পর্যন্ত সরকার 
প্রেজারীতে এই ব্যাংকের নোট টাকার বিনিময়ে স্বীকার করতেন। সেজন্য লোকের ধারণা হয়েছিল 
যে বেংগল ব্যাংক সরকারের ব্যাংক-_সেখানে টাকা রাখা নিরাপদ । বেংগল ব্যাংক চলতি গাঁচ্ছিতের 
উপর কোন সুদ দিত না, স্থায়ী বা মেয়াদী গচ্ছিতের উপর সূদ দিত। 

অন্য যে কয়টী বড় ব্যাংক ছিল সেগুলিকে কারবারা ব্যাংক বলা যেতে পারে। বড় বড় 
সওদাগরদের কারবারের সঙ্গে একাঁট করে ব্যাংক খোলা হয়েছিল--পামার কোম্পানীর ক্যালকাটা 
ব্যাংক, ম্যাকন্টস কোম্পানীর কমার্শিয়াল ব্যাংক, আলেকজান্ডার কোম্পানীর হিন্দ্স্থান ব্যাংক। 
এরা চল.তি গচ্ছিতের উপর সূদ 'দয়ে এবং স্থায়ী গচ্ছিতের উপর বেংগল ব্যাংক অপেক্ষা বেশশ 
সুদ দিয়ে জনসাধারণের অর্থ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করত। তা" ছাড়া এই সব ব্যাংকে টাকা 
রাখলে এবং লেনদেন থাকলে অবস্থাবিশেষে ব্যাংক থেকে ধারও পাওয়া যেত। এইসব কারণে 
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অনেকেই এই সব কারবারা ব্যাংকেও বহু? টাকা গাঁচ্ছত রেখোছলেন। এই সব ব্যাংকের কারবার 
কত ব্যাপক হয়েছিল তা' এ উপরোন্ত তিনটা ব্যাংকের প্রচারিত 'দাবীমান্র' (অন্ ডিমান্ড) 
নোটের সংখ্যা থেকে কতকটা বোঝা যায়। এখন যেমন সরকারী পাঁচ টাকা, দশটাকার নোট 
বাজারে চলে, তখন এ নোটগীল সেইরকমই চলত । এ ব্যাংক চাহিবামান্র নোটের বিনিময়ে এ 
টাকা দিবার অঙ্গীকার করতেন। 'হন্দ্স্থান ব্যাংকের এক সময়ে পণশচশ লক্ষ টাকার নোট 
বাজারে চাল ছিল। কমাঁ্শয়াল ব্যাংকের গড়ে বাৎসাঁরক প্রায় ষোল লক্ষ টাকার আর ক্যালকাটা 
ব্যাংকের গড়ে বিশ লক্ষ টাকার নোট বাহির হত। 

১৮১৩ সালে যখন ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতুন সনদ দেওয়া হয়, তখন তাতে একটা 
নতুন সর্ত ছিল যে ভারতের বাঁণজ্যের একটা 'নার্দস্ট অংশ ইংরাজরাজের সকল প্রজার জন্য 
খোলা রাখতে হবে। এর আগে পর্যন্ত ভারতে বাণিজ্য ইম্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া 
ছিল। অন্য যারা ব্যবসা করত তারা ছিল আইনতঃ চোরা কারবারাী (ইন্টার লোপার্স)। 

এই প্রথম প্রকাশ্য ভাবে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবার সুযোগ পেয়ে অনেক সাহেব উৎফনল্ল 
হয়ে আত্মপ্রসারণ সুরু করলেন। কুঠীওয়ালা সাহেবেরা এক একটা ধনী মুংসৃদ্দির অর্থ সাহায্য 
নিয়ে ব্যবসায় জুয়া খেলা আরম্ভ করলেন। যে কোন জিনিষে এতটুকু লাভের সম্ভাবনা, সেটা 
নগদ ও ধারে যতটা সম্ভব কিনতে লাগলেন। অগত্যা এই কারবার ব্যাংকগুলর পক্ষে গচ্ছিত 
ধনের মর্যাদা রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। যখন ধার আর মেলে না তখন কারবার তাড়াতাড় 
পড়তে থাকলো । অনেক সাহেব হঠাৎ বড়লোক হতে গিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বড় লোক 
বনবার পরেও শেষ পর্যন্ত প্রায় পথে বসলেন। শোনা যায় পামার কোম্পানী ফেল মারার 
পর এঁ কোম্পানটর প্রধান অংশীদার জন পামারকে পরণের বস্ত্র ছাড়া একট ছাতা মাত্র সম্বল করে 
বাহর হতে হয়োছিল। এই জন পামারই “পণ্চগোরা স্মরে নিত্যং মহাপাতক নাশানং” এর এক- 
জন। ইনি ব্যবসায়ী প্রিন্স নামে পারচত ছিলেন এবং প্রচুর দানধ্যান করতেন। এর স্মী 
1ছলেন বড়লাট লর্ড হেম্টিংসের পাঁলিতা কন্যা এবং ১৮২১ খল্টাব্দে হেম্টিংসের সঙ্গে এই 
কোম্পানীর যোগাযোগের কথা নিয়ে বিলাতে আলোচিত হওয়াতেই বড়লাট হোস্টংস পদত্যাগপন্র 
দাঁখল করেন। এই পামার কোম্পানীর কারবার এত বড় ছিল যে কাঁথত আছে এই কুণ্ঠীর একটা 
বিভাগের মুৎস্নদ্দ শ্রীরামপুরের গোপাীকৃষণ গোস্বামী, তাঁর পারশ্রামক স্বরূপ প্রতিদিন সকালে 
এসেই নগদ পাঁচ শ' টাকা লইতেন। এর উপর যা কিছহ প্রাপ্য হইত, তা' বংসরের শেষে হিসাব 
করে চুকিয়ে লইতেন। পামার কোম্পানী 'তিন কোট টাকা খণ রেখে ডোবে। 

১৮৩৬ সালে জন পামারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য সুখচরে যে দিঘী খোঁড়া হয় 
সে সম্বন্ধে আমরা ১৮৪৫ এর ৩০ জানুয়ারী ফ্রেন্ড অফ ইশ্ডিয়ায় দেখ যে দ্বারকানাথ এক শত 
টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। 

দু একটা ক্ষেত্রে ভাগ্যের হের ফেরেও কয়েক্টা ব্যাংক বেশ ঘায়েল হয়। যেমন হিন্দ্- 
স্থান ব্যাংক। এই ব্যাংক ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে ১৮১৯ পর্য্যন্ত আলেকজাণ্ডার 
কোম্পানীর কারবার থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। এ বংসর 'হন্দ্স্থান ব্যাংকের 
কতকগল নোট জাল হওয়াতে দক্টলোকে রটনা করে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত নোট 
ব্যাংকে দাখিল না করলে তার বিনিময়ে নগদ টাকা পাওয়া যাবে না।১ ফলে যার কাছেই & 
ব্যাংকের নোট 'ছিল সেই ভা্গিয়ে নগদ টাকা পাবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। তখন আলেকজান্ডার 
কোম্পানী তার নিজস্ব তহবিল থেকে কয়েকদিনের ভিতর ১৮ লক্ষ টাকা জূগিয়ে সে যারা ব্যাং- 
কটীকে রক্ষে করে! তারপর ১৮২৯ সালে যখন পামার কোম্পানীর ক্যালকাটা ব্যাংক ফেল মারে 
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তখন আবার ব্যবসায়শ মহল ভয় পেয়ে নোট ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা করতে বাস্ত হল। সেই ধাক্কা 

সামলাতে হিন্দ্স্থান ব্যংককে কুঁড়ি লক্ষ টাকা বের করতে হল। ব্যাংক সামলাতে কোম্পানী 

থেকে এই রকম মোটা টাকা লওয়াতে আলেকজান্ডার কোম্পানী আর 'হন্দুস্থান ব্যাংকের কোন 

চ্বতন্মতা রইল না। পরে কারবারকে সামলাতে গিয়ে ব্যাংকের নিজস্ব ও অপরের গাচ্ছত এবং 
নোট বিনিময়ের জন্য রাখা এই সবরকম অর্থই বের করতে হল। সেই অবাধ আলেকজাণ্ডার 

কোম্পানী ও 'হন্দুস্থান ব্যাংক উভয়েরই পতনের সূত্রপাত হল। ১৮৩২ খম্টাব্দের শেষ ভাগে 
এক “বাণিজ্য সঙ্কট” সামলাতে না পেরে কোম্পানী ও ব্যাংক ডুবল। আলেকজান্ডার কোম্পানীর 
ধার তখন সাড়ে চার কোট টাকা। 

ক্যালকাটা ব্যাংকের ফেলমারার কথা ত' আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮২৪ খঃ স্থাপিত 
হয়ে পামার কোম্পানীর পতনের ঠিক আগে ১৮২৯ খষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। 

বহ; ইংরেজ কমমচারীর ও তাঁদের পাঁরবারের চিরজীবনের সঞ্চয় এই সব ব্যাংকে ছিল। 
তাঁদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। 

কমাঁশয়াল ব্যাংক প্রথমে কতকটা যৌথ কারবার হিসাবে খোলা হয়। খোলবার সময় 
অংশশদার ছিলেন সেকালের কয়েকটা বড় বড় কুঠীওয়ালা, গোপীমোহন ঠাকুর ও আরেকট 
ইংরেজ অংশীদার । কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা ম্যাকন্টস কোম্পানীরই ব্যাংক হয়ে দাঁড়ায়। 
১৮১৯ থেকে ১৮২৮ খন্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যাংকের কাজ বেশ সুম্টুরূপেই চলেছিল। গোপা- 
মোহন ঠাকুর সম্ভবতঃ শেষাশেষ নিজের অংশ উঠিয়ে নিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে ব্যাংকের 
একজন প্রধান অংশীদার সে সময়ের মস্ত বড় কুঠিওয়ালা জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানী ফেল মারে। 
ম্যাকন্টস কোম্পানীও আড়াই কোটণ টাকা ধার রেখে উঠে যায়। এই সব কারণে এই ব্যাংকের 
কাজ ১৮৩৩ খষ্টাব্দ পর্য্ত সংক্ষপ্ত ভাবে চলে। কমার্শিয়াল ব্যাংক যৌথ কারবার 'হসাবে 
আইনতঃ প্রাতষ্ঠিত হয় নাই বলে এর খণের জন্য সকল অংশশদার সমান্টগত ভাবে এবং প্রত্যেক 
অংশীদার ব্যান্তগত ভাবে আইনানুসারে দায়ী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর গোড়ার দিকেই এই 
ব্যাংকের অনেক অংশ কিনে একজন প্রধান অংশীদার হয়েছিলেন। তাই ব্যাংক ফেল মারার 
সময়ে একমান্র সঙ্গাঁতিপন্ন অংশশদার 'হসাবে ব্যাংকের সমস্ত খণ শোধের ভার তাঁর উপর পড়ে। 
তিনি এ সমুদয় খণ শোধ করেন। 

১৮২৯ খ্টাব্দে দ্বারকানাথ যৌথকারবারের প্রণালীতে একটা ব্যাংক খোলবার প্রস্তাব 
করেন। তখন তিনি কমার্শিয়াল ব্যাংকের একজন প্রধান অংশশদার এবং ব্যারেটো কোম্পানীর 
ফেল মারার ফলে এ ব্যাংকের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকবহাল। তখন 'হন্দ্স্থান ব্যাংক আলেক- 
জাশ্ডার কোম্পানীর অংশ বিশেষে পাঁরণত হয়েছে। এই সব কয়টণ ব্যাংকেরই অংশীদার ছিলেন 
খুব কম সংখ্যক ব্যবসায়ী এবং তাঁরা দরকার মত অনেক নগদ অনায়াসে ব্যাংক থেকে বের করে 
নিতেন। ফলে কয়েকটী অংশীদারদের কারবারের উপরেই ব্যাংকের নির্ভর হইত এবং পরস্পরকে 
সামলাতে গিয়ে উভয়েরই ডুবিবার সম্ভাবনা ছিল। দ্বারকানাথের প্রস্তাবিত ব্যাংকের বিশেষত্ব 
হবার কথা ছিল প্রথমতঃ যৌথ 'ভাত্ত, দ্বিতীয়তঃ কোন একটা কারবারের প্রাত পক্ষপাত না করে 
সকল সম্প্রদায়ের সওদাগরদের উপযুন্ত জামিনে ধার দেওয়া। বেংগল ব্যাংক তার চার্টারের 
সর্তানূযায়ী এরকম সাহায্য করতে অক্ষম 'ছিল। 

কবারকানাথ এর প্রধান উদ্যেগী ও প্রস্তাবক হলেও আরো কয়েকজন গোড়া থেকেই এর 
সঙ্গো যূস্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন কমার্শয়াল ব্যাংক ও ম্যাকম্টস কোম্পানীর অংশখদার জেমস- 
গর্ডন কর্নেল জেমস ইয়ং ও পামার কোম্পানীর কলাকাটা ব্যাংকের জন পামার। 
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এ'দের প্রস্তাব মত ক্যালকাটা ব্যাংক ও কমার্শিয়াল ব্যাংক নিজেদেয় নোট সংখ্যা কাঁময়ে 
এনে নতুন ব্যাংকের জন্য স্থান করে দিলেন। নতুন ব্যাংকের নাম রাখা হয় ইউনিয়ন ব্যাংক। 

প্রথমে স্থির হয় আড়াই হাজার 'সিক্কা টাকার প্রাত অংশের এক হাজার অংশে এই যৌথ 
ভাত্ত ব্যাংক খোলা হবে কিন্তু বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেও যখন ছয় অংশের বেশী বিক্রয় 
হল না, তখন ১৮২৯ সালে পনের লক্ষ 'সক্কা টাকা বা ষোল লক্ষ কোম্পানীর টাকা নিয়ে ব্যাংক 
খোলা হল। ১৮২৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁরখে 'জন বূল' পান্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে 
দেখি ইউনিয়ন ব্যংক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে 
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১৮২৯ সালে এক্সচেঞ্জ হলে সভা করে প্রস্তাবকদের নিয়ে প্রথম পাঁরচালক সভা হয় আর 
উইলিয়াম কার, এই নতুন ব্যাংকের সম্পাদক নিষুন্ত হন। কাজ আরম্ভের পর প্রধানতঃ 
ঘবারকানাথের যত়ে এই ব্যাক দ্রুত উন্নাতি করতে থাকে এবং বছর বছর এর মূলধন বাড়তে 
থাকে। ১৮৩৩ সালের পারচালকসভার সভ্যদের প্রথমেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম দেখি। 
এ বছর আরও তিনজন বাঙ্গালী এঁ সভায় ছিলেন--প্রমথনাথ দে (লাটবাব;), প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
ও রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়। 

১৮৩৪ খ্চ্টাব্দে উইলিয়াম কার সাহেব দ্বারকানাথের সঙ্গে “কার টেগোর কোম্পানী” 
খোলবার জন্য ইউনিয়ান ব্যাংকের সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। সেই ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ 
সালের আগম্ট মাস অবাধ সম্পাদক ছিলেন রাধামাধব বন্দোপাধ্যায়। এ বৎসর ব্যাংক যখন 
ইংরেজ কর্তৃত্বাধীনে যেতে আরম্ভ করে তখন রাধামাধব বাবুকে সরিয়ে ম্যাকণ্টস কোম্পানীর 
ভূতপূর্ব অংশীদার জর্জ জেমস্ গর্ডন সাহেবকে সেক্রেটারী বানানো হয়। ১৮৩৬ সালের 
জানুয়ারী মাসে মূলধন বিশ হাজার টাকা বাড়াতে হয় এবং মে মাসে নয়শ' টাকার প্রত্যেক অংশের 
ছয়শ' অতিরিন্ত অংশ বের করে মোট মূলধন দাঁড়ায় একুশ লক্ষ ঘাট হাজার টাকা। ১৮৩৭ খঙ্টাব্দে 
প্রীতি অংশের দাম ২৫০০, থেকে হাজার টাকায় কাঁময়ে দিয়ে মূলধন বান্রশ লক্ষ টাকায় পেশছায়। 
১৮৩৮ সালের জানোয়ারীতে আরও আটশত অংশ বাঁহর করে মূলধন হয় চল্লিশ লক্ষ টাকা। 
পরের মে মাসে আরও চার হাজার অংশ বের করে মূলধন আশি লক্ষ টাকায় পেশছায়। অবশেষে 
ব্যাংক পত্তনের দশবছর বাদে ১৮৩৯ খঙ্টাব্দের জানুয়ার মাসে আরও দু হাজার অংশ বাহির 
করে মূলধন পুরা এক কোটি দাঁড়ায় এই সময়ের দশ হাজার অংশের মধ্যে মোট মান্ন সাত শত 
অংশ নিয়েছিলেন ভারতয়গণ আর অবশিষ্ট সমূদয় অংশ ছিল ইউরোপাঁয়দের। 

ব্যাংকের প্রধান কর্মচারী ছিলেন 'তিনজন--সম্পাদক বা সেক্রেটারী, ধনরক্ষক বা ট্রেজারার 
আর হিসাব রক্ষক বা একাউন্টান্ট। পরিচালকগণ অবসর অনুসারে সপ্তাহে দ'একবার সভায় 
মিলিত হয়ে মোটামুটি আয় ব্যয় দেখতেন আর কি ভাবে চালালে লাভের সম্ভাবনা সৌবিষয়ে 
পরামর্শ করতেন। চার জুয়াচ্রি যাতে না হতে পারে সে বিষয়ে নিয়মকানুন তাঁরা করতেন। 
সম্পাদকের কাজ ছিল সেটাকে কার্ধাত চালানো। সম্পাদক প্রিচালক সভ়াকে সব বিষয়ে 
পরামর্শও 'দিতেন। র 
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ব্যাংকের আদি অবধি অল্ত পর্যন্ত ধনরক্ষক বা খাজাণ্টণ ছিলেন দ্বারকানাথের বৈমাত্েয় 

ভাই রমানাথ ঠাকুর এবং অনেককাল যাবৎ তাঁদের সহকারাঁ ছিলেন দ্বারকানাথের জ্োচ্ত প্র 
দেবেন্দ্রনাথ । 

[সাব পরাক্ষকদের মধ্যে আমরা এ. এইচ. সিম, ডারুজও উইলিয়াম বোনার্ডের নাম পাই। 
বেঙ্গল ব্যাংকের একাউন্টান্ট হেনরি হেন্ডারসন কর্তৃপক্ষের জানত কোম্পানীর কাগজ 

ব্যাকের অংশ এবং বিলস্ অফ এক্সচেঞ্জের দালালী করতেন এই নাঁজর দেখিয়ে রাধামাধব 
বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদকতা কালে দিম সাহেব অনুরূপ অনুমাত পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে 
[তিনি নানা প্রকার স্পেকুলেশন করে টাকার অকুলান হওয়াতে তবিল তছরুপ করেন। ১৮৩৯ 
সালের মে মাসে ধরা পড়ে যে ব্যাংকের গীচ্ছতকারশদের নামে সম সাহেব অনেক টাকা আঁতরিস্ত 
উঠাইয়াছেন বাঁলয়া অন্যায় ভাবে লাঁখয়া রাখিয়াছেন। সম সাহেব দোষ স্বীকার কাঁরয়া 
৬৪,০০০ টাকার গোলোযোগ খাতায় পাঁরস্কার করেন। এর অল্পাঁদনের মধ্যে প্রকাশ হল যে 
গঁচ্ছিতকারীদের জমা দেওয়া টাকাও অনেক সময় সিম সাহেব আত্মসাৎ করাতেই এরকম আতীরন্ত 
টাকা উঠানোর কথা তান লিখতে বাধ্য হন। সম সাহেব তখন খুব পীঁড়ত বলে অনুপাঁষ্থত। 
তাঁর অধানস্থ খতিয়ান লেখককে সিমের নিজের 'হসাব সম্বন্ধে দুদিন ধরে জেরা করাতে সে 
স্বীকার করে যে ব্যাংকের কাছে সিম সাহেবের দেনা আরও হাজার বারো তের টাকা হবে। সেই- 
রূপ ভাবে সে হিসাব পাঁরস্কার করে। এদিকে ডিক্রজ সাহেবকে ব্যাংকের অপর একজন কেরানন 
খবর দেয় যে ইংরাজী ও বাংলা খাঁতিয়ান লেখকদের যোগসাজেই হিসাব মিলানো আছে । তখন 
পরীক্ষা করে ইংরাজাঁ খাঁতয়ান লেখককে ভিক্লজ বল্লেন যে সিম সাহেবের মজুত বাকী ১২,০০০, 
না হয়ে ১২০,০০০, টাকা হবে। তখন ধরা পড়ে সে লিখিত ভাবে আট দফায় জুয়াচুরীর কথা 
স্বীকার করে। এর প্রথমটা হয় ১৮৩৬ সালের ১২ই অফ্টোবর। একটা খরচে ৫৯২ টাকার 
পূর্বে ১০ বসাইয়া ১০৫৯২, করা হয়েছিল। এইরকম বেশণ দেখিয়ে যে টাকা বাঁচে তা” সম 
সাহেব আত্মসাং করেন। ক্যাশবই থেকে প্রাতাদন বাংলা খাঁতিয়ান জমাগূলি উঠানো হলে 
একাউন্টান্টের বইয়ে পারিস্কার করে লেখা হ'ত আর তারপর সে হিসাবগুলো ইংরাজী খাঁতয়ানে 
উঠাইবার জন্য ইংরাজী খাঁতয়ান লেখককে দেওয়া হ'ত। পাছে ধরা পড়ে এই কারণে ইংরাজশ 
খাতিয়ানকারী ক্যাশ বইতেও অঙ্ক বদলাতে পিছপা হ'ত না, অথচ প্রাতপন্ঠার নীচে মজৃত বাক 
ঠিক রেখে যেতো। যান্মাঁসক হিসাব ঠিক করবার সময় একাউন্টাশ্ট এই মজ্ত বাকীতে যেন 
ভুল আছে বলে কতকগুলি বাজে জমাখরচ দেখিয়ে হসেব মালিয়ে রাখতেন। ক্যাশবইতে অঙ্ক 
বদল থাকাতে তার লেখকের ঘাড়ে দোষ পড়বার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু একটা পৃজ্ঠার নীচে 
২৯৪৬৯, লেখা থাকলেও পরপৃন্ঠার গোড়ায় ৪৯৪৬৯ লেখা থাকায় এবং আরেক জায়গায় 
ক্যাশবইয়ের অণ্ক বদলাতে ভুল হলেও খাঁতিয়ানে বদল দেখা যাওয়াতে খাতিয়ন লেখকেরই দোষ 
বুঝা যায়। ধরা পড়িবার ভয়ে সিম সাহেব ব্যাংকের খাঁতয়ানে নিজের নামের খাঁতিয়ান খোলেন 
নাই। 

এই জ.য়াচুরীর কথা জানতে পেরে ডিকেন্টার-রা আদেশ করলেন যে ব্যাংকের কোন 
মাহনা করা কর্মচারী বাণিজ্য বা অন্য বাবসা করতে পারবে না এবং ব্যাংকে কোন কর্মচারীর 
নামে বেতন ছাড়া অন্য কোনরকম টাকার লেনদেনের হিসাব রাখা হবে না। কেরানী সংখ্যা 
বাড়ান হ'ল আর সম্পাদকের একটা সহকারী নিষৃস্ত করা হ'ল। 

এ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তছরূপ বিষয়ে বেশী জানাজানি হলে পাছে ব্যাংকের 
দুর্নাম ঘটে সেজন্য দ্বারকানাথ সমস্ত টাকাটা নিজে জমা দিলেন। অবশ্য অপরাধী কর্মচারীদের 
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সেই সঙ্গে তাড়ালেন তখন পর্যন্ত ইউনিয়ন ব্যাংক প্রায় দ্বারকানাথের সম্পাস্তর সামল 'ছল। 
অংশ বের (শেয়ার ইসু) করে তিনজন 'ডিরেস্টর' সই করছেন দৌখ। দ্বারকানাথ নিজে তাঁর বৈমার্েয় 
ভাই রমানাথ ও ছেলে দেবেন্দ্রনাথ । এই তাঁবল* তছর্পের ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা হলেও 
জানাজানি কিছু কম হয় নি। মফঃস্বলের এক ব্যাংকের মালিক ““মফঃস্বল শেয়ার হোল্ডার” 
নাম দিয়ে ১৮৪০ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরের কাঁলকাতা কুঁরিয়ারে বেশ একটণ শ্লেষাত্মক চাঠ 
লিখে জানতে চান যে ব্যাংকটা কি কার টেগোর কোম্পানীর ? তা" নাহয় ত এঁ গোম্ঠীরই এত 'িরেস্বর 
কেন এবং দ্বারকানাথই বা টাকাটা দিচ্ছেন কেন? অংশীদাররা (শেয়ার হোল্ডাররা) ত' 'ভিক্ষে 
চায় নি, তারা প্রাপ্য ন্যায্য ডিভিডেন্ড চায়। ভদ্রলোক ইঙ্গিত করতে চেয়োছলেন যে দ্বারকানাথ 
প্রভীতর পরোক্ষ সাহায্যেই সিম সাহেব টাকা ভাঙ্গে তাই সে ব্যাপারটাকে চাপা দিতে দ্বারকা- 
নাথের এত আগ্রহ । এর পর থেকেই আরম্ভ হল ইংরেজ অংশীদারদের জোট বাঁধা । তারা 
দেশীয়দের হাতে একটা এত বড় কারবারের কর্তৃত্ব সইতে পারলো না বলেই হোক, বা এরকম 
লাভের ব্যবসাকে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইলেন বলেই হোক_ ইংরেজরা অধিকাংশ অংশ 
কিনে নিল। তখন মূলধন চরমসীমায়এক কোটী টাকা। এতটাকা কিভাবে লাভজনক 
ব্যবসায়ে খাটানো যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা সুর্ হল। এই ব্যাংকের স্থাপনের একজন 
প্রদ্তাবক এবং প্রথম পরিচালকবর্গের অন্যতম গর্ডনসাহেব 

দ্বারকানাথ কমার্শিয়াল ব্যাংকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ছিলেন। এঁ ব্যাংক এবং 
অন্যান্য কারবারী ব্যাংকগুলির দোষন্রুটীী পর্যালোচনার পরেই তিনি ইউীনয়ান বাংক প্রতিষ্ঠায় 
উদ্যোগী হ'ন। তিনি চেয়েছিলেন বহু অংশীদার থাকলে, তবেই নানারকম ভাবে টাকার লেনদেন 
সত্তেও ব্যাংক সুদূর 'ভান্তর উপর দাঁড়াবে এবং কোন একটা বিশেষ কারবার বা কারবারণর প্রাত 
পক্ষপাত করতে পারবে না। তানি যতগ্ীল সম্ভব এদেশীয় ও বিদেশীয় স্বার্থকে একান্ত 

ইচ্তাহার। হিচ্দুগ্থান বা্ক। ১১ মে ১৮১৯ 
পরচশ* টাকা করিয়া পশ্চন্তর টাকার মিথ্যা তিন নোট 'হিন্দুস্থানবাঙ্কের নোট বাঁলয়া এ 

বাচ্কে টাকা লইবার কারণ কোন ব্যন্তি আনিয়াছে। এই কারণ এঁ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আপন বাঙ্কের 
যে স্বতন্ম চিহ আছে যাহার দ্বারা সকল লোক সত্য কিম্বা মিথ্যা নোট জানিতে পারে সেই সেই 
চিহ্ পুনর্বার লোকেরাঁদগকে জানাইতেছেন। 

'হন্দুস্থানবাঞ্কের প্রত্যেক প্রকৃত নোটে এই ২ জলের দাগ আছে যদি আলো ও চক্ষু এই 
উভয়ের মধ্যে এ নোট রাখিয়া কেহ দেখে তবে এ জলের দাগ সে অনায়াসে দেখিতে পায়। নোটের 
ধিনারে চারি দিকে জলের টেউর মত লতার দাগ আছে ও ইংরাজী বড় অক্ষরে হিন্দ্স্থান বাঙ্ক 
এই কথা এঁ কাগজের মধ্যে দেখা যায় এবং এঁ রূপ ইংরেজী অক্ষরের উপরে হিন্দ্স্থানবাঙ্ক এই 
কথা বাঙ্গালা অক্ষরে ও নাগর অক্ষরে দেখা যায়। এবং তাহার নীচে পারসশ অক্ষরে সেই কথা 
আছে। যে তিন মিথ্যা নোট প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জলের কোন দাগ ছিল না এবং এ নোট 
শ্রীধৃত এ জে মেকান সাহেবের নামে মিথ্যা যে সহা করিয়াছিল সে সহণ প্রকৃত রাখিতে পারে নাই 
তাহা হইতে অনেক বৈলক্ষপ্য ছিল। 

এ বাচ্কের অধ্যক্ষেরা আরো ইস্তাহার দিতেছেন যে বাগ্গালবাচ্ফের যেমত ধারা আছে সেই 
ধারানুসারে 'হিল্দুস্থানবাঞ্কের যে জল চিহ্ন তাহা যদ কোন মিথ্যা নোটের উপরে থাকে তবে যে 
ব্যক্তি সেই নোট বাঞ্ক আপন লোকসান করিয়াও তাহাকে সেই নোটের টাকা অবশ্য দিবেক ধাঁদি 
করতে চেয়োছলেন। এছাড়া একটা জিনিস "তানি নিশ্চয়ই চেয়োছলেন সেটা হল যে নিজের 

৭ 
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পাঁরচালনার বেশ আঁধকার থাকে এবং অন্ততঃ এই ব্যাংকের মারফৎ কিছ] বাঙ্গালী ব্যাংক ও 
ব্যবসায়ের কাজ শেখবার উপযুন্ত সুযোগ পায়। “আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন 
যে দ্বারকানাথের য্ান্ত ছিল যে যে টাকা 'বিদেশীয়গণ লুটিয়া লইতেছে তাহার যতটুকু পারা 
যায় স্বদেশে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত এবং তান বুঝতেন যে বাণিজ্য বিনা দেশের মঙ্গল 
নাই, এই কারণে কারবারের মধ্যে নিজে থাকিয়া সাধ্য মত স্বদেশীয়গণকে সেই কারবারে প্রবিষ্ট 
করাইয়া হাতেকলমে কারবার শিক্ষা দেওয়া উচিত।” এই ইচ্ছার প্রমাণ দ্বারকানাথ সে' সময়ে 
ইউনিয়ন ব্যাংকের সঙ্গে য্্ত ছিলেন সে সময়ের ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট লোকেদের তাঁলকা থেকেই 
পাওয়া যায়। 

গর্ডন সাহেব প্রস্তাব করলেন যে প্রধানতঃ নীলকুঠিওয়ালাদের কুণীর দলিলদস্তাবেজ 
জামিন রেখে আর কুঠীর সম্ভাব্য বাংসারক মালের বিবেচনা করে ধার বা প্রকারান্তরে দাদন 
দেওয়া। এই দাদন দেওয়ার বিরুদ্ধে পাঁরচালক' সভায় আপান্ত উঠোছল। এই আপীাত্তকারীদের 
মধ্যে দবারকানাথও 'ছিলেন। কিন্তু সাহেব সম্পাদক ও অংশীদারগণ ইংরেজকুণ্ঠীওয়ালাদের দাদন 
দেবার বিরদ্ধে আপাত্ত শুনলেন না। 

আরেকটা নিয়ম গর্ডন সাহেব প্রবর্তক করেন-সেটা ক্যাশ-করৌডট বা নগদ-ধার। অর্থাং 
উপযযস্ত অন্য কোন লোককে তাঁর নিজের জামিনে বা উপযুন্ত অন্য কোন লোকের ব্যান্তগত জামিনে, 
'নাঁদ্দ্ট পাঁরমাণ ধার দেওয়া যেতে পারে। এরকম ধার অবশ্য খুব অল্পাঁদনেত্ মেয়াদে দেওয়া 
হত এবং এই কারণে ইহা সেই অধমর্ণের একরকম নগদ জমার সামিল ধরা হত। এই রাতি- 
প্রবর্তনের আগে পন্তি যে লোককে যতটাকা যতবারে ধার দেওয়া হ'ত, সমস্তই এক সঙ্গে 
নির্দন্টকালের ভিতর সুদসমেত চ.কাইয়া দেওয়া হ'ত। এই নগদ-ধার প্রথার প্রবর্তন পর 
অবাধ তেমন আর হ'ত না। নগদধারের অধমর্ণগণ সেই অবাধ সুবিধা মতন প্রায়ই নিজের 
বা অপরের ব্যান্তগত জামিনে ধার নিতেন এবং সুবিধামত যতটুকু সাধ্য চ্ুকাতেন। ফলে একই 
লোক দু তিন দফায় হয়ত এতটাকা ধার নিলেন যা পূর্বে সম্ভব হ'ত না। ধার চুকাইবার সময়ও 
আর বাঁধা রইল না। অংশীদারী একবার নামা অনুসারে কোন খণ চার মাসের বেশি পড়ে থাক- 

সেই ব্যন্তি আপন হিসাবের কেতাবের মধ্যে সেই মিথ্যা নোটের নম্বর ও টাকা ও যাহার নিকটে 
পাইয়া থাকে তাহার নাম এমত দেখাইতে পারে যে পূর্বে এ নোট যাহার স্থানে ছিল তাহা প্রকাশ 
হয়। কিন্তু যাঁদ তজবাঁজে প্রকাশ হয় যে এ ব্যান্ত এ মিথ্যা নোট করিয়াছে কিম্বা তাহা জ্ঞাত 
ছিল তবে এ মিথ্যা নোটের টাকা সে কদাচ পাইবেক না। আরো যে কোন মথ্যা নোটে জলের 
দাগ থাকে কি না থাকে সেই রূপ নোট যদি কোন ব্যন্তি মিথ্যা না জানিয়া টাকা লইবার কারণ 
বাচ্কে আনে তবে মিথ্যাত্ব প্রকাশ হইলে সেই ব্যাস্ত এ মিথ্যা নোটকারণ ব্যন্তিকে দেখাইয়া সে বিষয় 
অদালতে সাবুদ কাঁরতে পারলে সে ব্যান্ত তাহার টাকা পাইবেক। এ তিন 'মথ্যা নোটকর্তারাঁদগকে 
ধারবার 'নামত্ত বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সকল লোকের নিকটে জ্ঞাত করাইতেছেন। যে ব্যান্ত এ মিথ্যা 
নোটকারিরদের এমত সন্ধান কাঁরয়া দিতে পারে যে তাহারা ধরা পড়ে ও অদালতে সাবুদ হয় কিম্বা 
এই তিন নোটের কোন এক নোটের সন্ধান দিতে পারে কিম্বা বাজারে যে' আর কোন 'মথ্যা নোট 
চলিতেছে তাহার বিষয়ে সাবুদের উপযস্ত সন্ধান দিতে পারে তবে সে জন হাজার টাকা বখশস 
পাইবেক কিন্তু যাঁদ মিথ্যা নোটকারীরদের মধ্যে প্রধান ব্যান্ত এই রূপ সন্ধান দেয় সে কদাচ পাইবেক 
না। সাবূদ হইবামান্র হাজার টাকা বখশণীস দেওয়া হইবেক। (সমাচার দর্পন ২২. ৫: .১৮১৯) 
বার নিয়ম ছিল না। গর্ডন সাহেব তিনমাস অন্তর অধমর্ণদের হ্যান্ড নোট নতুন করে 'লাখয়ে 
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নিয়ে খাতাপত্র আইনাননসারে ঠিক রাখতে লাগলেন। 
দবারকানাথ দেখলেন যে তাঁর কথা ব্লমশ্চ অচল হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকের সমস্ত টাকা কয়ে- 

কট ইংরেজ কুঠীওয়ালার হাতে চলে যাচ্ছে। তখন 'তনিও এ ব্যাংক থেকে মোটা রকম ধার 

নিয়ে বেশ কিছু টাকা টেনে নিলেন। কার ঠাকুর কোম্পানীর তরফ থেকে উপরোস্ত দু রকমেই 
বেশ ধার নিলেন এবং অন্যান্য অনেক বাঙ্গালীকেই ধার নিতে বল্লেন। তখন নগদ ধারের সীমা 

ছিল তিন লক্ষ টাকা। তিনি তাঁর খাদরপুরের জাহাজ মেরামতির কারখানার জন্য আড়াইলক্ষ 
টাকা ধার নিলেন। 

কমার্শয়াল ব্যাংকের ব্যাপারে দ্বারকানাথ হাড়ে হাড়ে বুঝোঁছলেন যে এদেশী অংশীদার 
যে কয়জন, ব্যাংক ফেল মারলে তাদের ঘাড়েই দেনা শোধের দায়িত্ব পড়বে । সাহেবেরা "অর্থ 
লুটিতে পাইলে লুটিবেন আর তার সুবিধা না পাইলেই বিলাতে ফিরিবেন।” কাজেই "তান 
ব্যাংকে নিজের অংশও কামিয়ে আনতে থাকলেন। কিন্তু বাইরের সাধারণ লোকে এতকথা জানতো 
না। তারা দ্বারকানাথের নাম ডাকের জন্যই গোড়ায়-ইউনিয়ান ব্যাংকে গিয়েছিল এবং এখনও 
দবারকানাথের বিশ্বাসেই টাকা রাখাছিল। এর ফল 'িরকম হয়েছিল দ্টান্ত দেওয়া চলে। 

অকটর্নলী নামে এক যুবক মিলিটারী আফসার সবে বলাত থেকে এসেছে, সারাক্ষণ 
মদে ঝদ হয়ে থাকে, কাজে কর্মে তৎপরতা নেই। তথচ ছেলেটীর আত্মীয়রা অনেকেই ভারতণয় 
সৈন্য বাহনীতে বেশ সুনাম অজ্জন করেছে । বুড়ো জেনারেল অন্ীর্নলীর স্মৃতিতে ত' তার 
কিছুদিন আগেই কলিকাতার ময়দানে পয্মন্রিশ হাজার টাকা খরচ করে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা 
হয়েছে। বন্ধ অফিসাররা জানতে বেশী দেরী হল না বেচারী বিলাতে একটা মেয়েকে ভালো- 
বাসত। আশা করোছিল এ দেশে এসে আর্ক অবস্থার উন্নাতি হবে এবং সে মেয়েটীকে বিয়ে 
করবে। ভারতবর্ষে এসে দেখলে যে টাকা জমানো শন্ত বেশ কয়েকবছর চাকুরীর পরে মাইনে 
না বাড়লে সম্ভব নয়। তাই সে মনের দুঃখ ভোলবার জন্য মদ খায়। ব্যাপারটা জেনে তার 
বন্ধু হিতৈষীরা সমবেদনা জানালেন কিন্তু এমন টাকা তাঁদের কারুরই হাতে ছিল না যে এঁ পাঁর- 
মাণ টাকা দান করে বা ধার দেয়। একজন ঠাট্টা করেই হোক বা ভীন্ত করেই হোক পরামর্শ 'দিল 
কালীঘাটে মানত করতে- যেখানে মহামান্য কোম্পানীরও পূজা চড়ে। আরেকজন বল্লে এই 
কালোদেশের দেবদেবীর শরণাপন্ন হতে হয় ত' উলঙ্গপ্রায় কালীদেবীর চেয়ে চোগাচাপকান পরা 
দবারকানাথই ভালো। মানাসক করে হত্যে দিলে হাতে নাতে ফল। অন্বর্নলী তখন সবে কলকাতায় 
এসেছে রসিকতাটা বুঝতে না পেরে বল্লে “বেশ ত দু জায়গাতেই মানাসক করা যাক্। মান্দর 
দুটী কোথায় বাধলে দাও।” বন্ধুটী উত্তর দিল “ইউনিয়ান ব্যাংকের 'ডিরেক্টরের ঘরে।” তখন 
রসিকতা বুঝতে পেরে অকটর্নলী আক্ষেপ করলে আমার কাছে যেটা জীবনমরণ প্রশ্ন, তোমাদের 
কাছে সেটা হাঁসির বিষয়। তখন আরেকজন বৃদ্ধি দিলে যে সাত্যই "্বারকানাথের কাছে গেলে 
মন্দ ি- তাঁর কাছে ত' দশ বিশ হাজার টাকা কিছুই না। শেষ পর্যন্ত ক্ষতি ত' নেই চেষ্টা 
করে দেখতে দোষ কি এই ভেবে সাহেব ইউনিয়ন ব্যাংকের দোতলায় দ্বারকানাথের ঘরের সামনে 
একাদন সকালে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দম্বারকানাথ তখন তাঁর ঘরে বোঁণতে বসে “হরকরা" 
কাগজ পড়াছিলেন। চেয়ারের চেয়ে হাতাহশীন বে ছিল তাঁর বেশ পছন্দ তাতে বসে তিনি কাজ 
করতেন আর ভাবনার কোন বিষয় উপাস্থত হলে গোঁফে তা' দিতেন। গোঁফের উপর হাত ব্ালয়ে 
ডগটাকে পাকিয়ে নেওয়া-এ ছিল তাঁর মদ্রাদোষ। লোকে বলত দ্বারকানাথের গোঁফের এক এক 
মোড়া, লাখ টাকার তোড়া । সাহেব যেতে কাগজ নামিয়ে দ্বারকানাথ জিজ্ঞেস করলেন "আপ- 
নাকে ত' চিনতে পারাছ না। আপনি কে এবং কাঁ চান? সাহেব আপনার পারিচয় দিয়ে, 
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ভালবাসার মুখ চেয়ে সব ব্যাপারটা কোনরকমে বলে ফেল্লেন। দ্বারকানাথ সবটা শুনে হরকরার 
ধারের সাদা অংশ খানিকটা ছিড়ে তাতে ইংরাজীতে “পে ১০,০০০ ডি 1” লিখে বল্লেন কেশি- 
প্নারের কাছে যান বলে আবার কাগজ পড়ায় মনোযোগ দিলেন। কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে 
সাহেব ত ভীষণ চটে গেল ভাবলে এ আরেকরকম রসিকতা । খুব একচোট শ্বানয়ে দেবে ভাবলে 
যে কালা আদামর সাহেবদের সঙ্গে এরকম রাঁসকতায় ফল ভালো হয় না, কিন্তু সুযোগ পেলে না 
কালো আদাঁমটশ 'নাবম্টমনে কাগজ পড়তে থাকলো। তারপর পাতা ওলটাতে গিয়ে হঠাং নজরে 

পড়তে সাহেব দাঁড়য়ে আছে তিনি বল্লেন “দাঁড়িয়ে কেন? বল্লাম ত কৌশয়ারের কাছে যাও” 
তারপর বেয়াকে ডেকে সঙ্গে করে কেশিয়ারের কাছে নিয়ে বল্লেন। সাহেব ততক্ষণে ঠিক 
বুঝতে পারছে না এটা রাঁসকতা কিনা । যাঁদ রাঁসকতাই হয় ত সেটা কতদূর গড়ায় দেখবার জন্য 
সাহেব বেয়ারার সঙ্গে নেমে ক্যাশঘরে এক বাঙ্গালীকে কাগজের টুকরোটা 'দিলেন। সে গম্ভীর 
ভাবে জিগ্গেস করল “নোটে না টাকায় 2” সাহেব থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বল্লে “নোটে হলেই 
চলবে ।” তারপর নোট গুনে নিয়ে বেরুবার সময় হঠস হল যে 'যাঁন এক কথায় এত টাকা 'দয়ে 
এতবড় উপকার করলে তাঁকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত সে দেয় নি। তখন তাড়াতাঁড় আবার দোত- 
লায় জ্বারকাথের কাছে ফিরে গিয়ে ধন্যবাদ না দেওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে একটা হ্যান্ডনোট লখে 
দিতে চাইলো । দবারকানাথ তার দিকে একদৃস্টে একট; তাকিয়ে বল্লেন “আপাঁন ভদ্রলোক হন ত 
হ্যা্ডনোটের দরকার হবে না, ঠিকই টাকাটা ফেরং দিবেন; আর ভদ্রলোক না হন ত' হ্যান্ডনোটের 
কোন মূল্যই নেই।” 

সাহেব পরে টাকাটা ফেরৎ ত' 'দিয়োছলেনই, সারা জীবনের রোজকারও এঁ ইউীনয়ন ব্যাংকে 
রাখতেন _-বলতেন যে তাঁর জীবনের সব সখের মূল দ্বারকানাথ ও তাঁর ব্যাংক। তারপর যখন 
ইউনিয়ন ব্যাংক ফেল হয় তখন তিনি' বে*চে ছিলেন না কিন্তু তাঁর স্ত্রী সর্বস্বান্ত হন। 

ঈবারকানাথের হাত থেকে যখন ব্যাঙ্কের সার্বভোম ক্ষমতা (০0100001110 90080110) 

চলে যায় তখন তান নিজের 112১1110155 কমিয়ে আনলেও সম্পকর্্ছেদ করেন নি। একাধিক- 
বার ইডীনয়ন ব্যাংকের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন। ১৮৪৩ খঙ্টাব্দে বিলাতের 'স্লন হ্যাঁলফ্যাং 
এবং কুটস্ কোঃ এই' দুই কুঠর উপর ইউনিয়ন ব্যাংকের দুই বৃহৎ হণ্ডী গিয়ে উপাস্থত হয়। 
কুটস. কোম্পানী গোড়ায় সেটা অস্বীকার করে। দ্বারকানাথ তখন বিলাতে, 'তাঁন 'নজে এ 
হ্ণ্ডীর প্রাপ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দাঁয়ত্ব নিলে তবে কুটস্. কোম্পানী তাহা মানিয়া লয়। | 

১৮৪০ খল্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইউীনয়ন ব্যাংকের একজন ডিরেক্টর প্রস্তাব করলেন 
যে কোন নীলকর ও তাঁর কাঁলকাতাস্থ প্রাতানাধ একযোগে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা মূল্যের কোন 
কুঠীর দলিল বন্ধক রাখেন এবং তৎসঙ্গে বংসরআল্তে উৎপন্ন মাল ব্যাংককে দিতে প্রাতশ্রুতি হন 
তবে তাঁকে বছরের গোড়াতে আনুমাঁনক মূল্যের কিছু কম টাকা হাওলাং দেওয়া যেতে পারে 
এবং যখন সে নীলকর বলবেন যে মাল তার গুদামে উঠেছে তখন তাঁকে অবশিস্ট' মূল্য দেওয়া 
হবে। এই নীতি অনুসারে পরের মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৪০) গর্ডন সাহেব 'গিলমোর কোম্পা- 
নশকে তাদের কয়লার খনির দাঁলল ও তাদের নিজেদের গদ্দামে রাখা কয়লার জামনে অনেক 
টাকা হাওলাং দেন। এর পর আবার কিকাতার বাঁড় বন্ধক রেখে আরও টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ত৮৪১ সালের মন্রণাসভায় পুনরায় আপাত্ত ওঠে যে এর্প জমিদারী, নীলকুঠী বা ইমারতের 
উপর ছাওলাং দেওয়া উঁচং নয় কারণ ঠিকমত নীল না জন্মিলে বম্ধকী সম্পাস্তর কোন মূলাই 
থাকবে না। তা ছাড়া একরারনামার' সর্ত অনুসারে বিশেষ স্থল ব্যতীত অবান্তর জামিলে 'হাও- 
লাং দেওয়া নিয়মবিরষ্ধ। 

্ 
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এই প্রস্তাব গৃহীত ত' হলই না, প্রত্যুত এর বিপক্ষে একটা প্রস্তাব গৃহাঁত হয় যে 
এইরূপ হাওলাতী প্রথা অতি লাভজনক ও 'নরাপদ। 

ইতিমধ্যে ১৮৪০ সালের অক্লোবারে . সিঙ্গাপুরে ইউনিয়ন ব্যাংকের একটা শাখা খোলা 
হয়-_এর প্রধান কাজ ছিল বিল অফ এক্সচেঞ্জ কেনাবেচা করা। ১৮৪৭ এর জুন মাস পন্তি এ 
শাখাটা চালু ছিল। 

১৮৪২ সালের মাঝামাঝি এই হাওলাতী প্রথার ফলে নীলকুঠাঁ ও রেশম ও অন্যান্য কুঠীর 
উপর কর্জ ও হাওলাত দাঁড়ায় প্রায় ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার মত। এ বংসরের শেষে ফারগুসন 
ব্রাদার্স, গিলমোর কোম্পানী প্রভাতি কয়েকটী কুঠী ফেল মারায় প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আটকে যায়। 
এঁ টাকা উদ্ধারের আশায় আরও ।২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দেখা যায় কেবল দু্টী কুঠীর নীল- 
কুণ্ঠী মান্র ব্ধক রেখে ব্রিশ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হয়োছিল। 

১৮৪৩ সালে যাল্মাসিক সভায় স্থির হয় যে ব্যাংকে যে সব নীলকুষ্ঠী বন্ধক আছে 
সেগুলিকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনমত হাওলাত দেওয়া হ'ক আর এসব দেউলিয়া নীলকুঠাীর 
সত্তাধিকারারা হাওলাতের উপর যে সাহায্য পাচ্ছিলেন তা যেন বন্ধ করা না হয় কারণ হঠাৎ সে 
সাহায্য বন্ধ হলে তাঁদের বড় কম্ট হবে। 

এইসব বাযাপারের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে। 'তাঁন বিলাতে থাকার সময় এবং 
এদেশে 'ফিরে ব্যাংকের অধোগাঁতি রোধের চেষ্টা করেন। বিলেত থেকে 'ফিরে ১৮৪৪ সালে 
দবারকানাথ দেখি আবার পাঁরচালক সভার অন্যতম সভ্য হয়েছেন। বছরের ডিসেম্বর মাসে 
গর্ডন সাহেব নানা গোলোযোগের ফলে একরকম বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁর জায়গায় ব্যাংকের 
বিলাতস্থ অংশীদাররা জেমস কলাঁভন, স্ট:য়ার্টকে সম্পাদক মনোনীত করেন। হীন কমার্শিয়াল 
ব্যাংকের একজন অংশীদার ছিলেন এবং ম্যাকিনটস কোম্পানীর পতনের পর বিলাতে চলে 
গিয়েছিলেন। ইনি বছর দুই সম্পাদক ছিলেন-সেসময়ে ব্যাংকে বিশেষ কোন গোলোযোগ 
উপস্থিত হয় নি। 

দবারকানাথ নিজে উপাস্থত না থাকলে ইউনিয়ন ব্যাংকের দশা যে কি দাঁড়াবে সৌবষয়ে 
বোধহয় তার যথেম্ট সন্দেহ ছিল। তাই ১৮৪৫ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার 'বলাত যাবার 
প্রা্কালে ইউনিয়ন ব্যাংকে তাঁর যে অংশ ছিল তৎসমদয় বিকল করে উহার সাঁহত সম্পর্ক প্রায় 
রহিত করে আনেন। তখন পর্যন্ত ব্যাংকের অবস্থা খারাপ ছিল না তার প্রমাণ পাই ১৮৪৫ এর 
পয়লা নভেম্বরের “আগ্রা আখবার" এর এক প্রবন্ধে। কিল্তু তার দুইবংসরের ভিতর ১৮৪৭ 
সালের বড়াদনের সময় (২৪শে ডিসেম্বর ) যখন ইউনিয়ন ব্যাংক টাকা দেওয়া বন্ধ করে তখন 
তাহার ক্যাশবাক্সে মোট ৭8৪০ টাকা মান্র পাওয়া যায়। ১৮৪৮ খষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অংশীদার- 
দের মধ্যে কাহাকে কত ধণ পাঁরশোধার্থে দিতে হবে তার তালিকা প্রস্তুত হয়। সেই তালিকায় 
ঠাকুর গোম্ঠীর প্রসম্বকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও মথ্যরানাথ ঠাকুরের নাম আছে কিন্তু 
দবারকানাথ বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাহারও নাম ছিল না। 



উপন্যাসে বক্তব্য 

রণেন্দ্ুনাথ দেব 

উপন্যাস যে বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা জনীপ্রয় সাহিত্য পুনরুন্তির অপেক্ষা রাখেনা। গত 
পণ্চাশ বছরের বাংলা সাহত্য পর্যালোচনা করে নিঃসংশয়ে বলা যায় পাঠক সমাজে উপন্যাসের 
প্রাতপান্ত অসাধারণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগন থেকে বাংলাদেশে মদুদ্রাযন্দের সংখ্যা দ্বুত- 
গতিতে বেড়ে চলায় ও জন সংখ্যায় শাক্ষত ব্যান্তর হার ব্লমবর্ধমান হওয়ায় স্বভাবত পদ্স্তকের 
ব্যবসায় স্ফীত হয়ে উঠেছে। উচ্চাশাক্ষত ও. স্বর্প শিক্ষিত, সুক্ষ রুঁচবান ও অপেক্ষাকৃত 
স্থূল ভোগাঁবলাসী মনের দাঁব মেটাতে সক্ষম বলে উপন্যাস ক্রমশ আধকতর মর্যাদা অর্জন 
করেছে। উপরন্তু, বিংশ শতাব্দঈতে সামাঁজক ও জীবনে যে দুর্হ জটিলতার জন্ম 
হচ্ছে, ছোটো গল্প কিংবা কবিতা, এমনাঁক নাটকও তার পূর্ণর্প প্রস্ফুটনে সমর্থ বলে মনে 
হয় না। সামাঁজক পারবর্তন প্রবাহের দুবণর গাতি, রাস্ট্রনৌতিক চেতনার ব্যাপকতা ব্যান্ত জীবনের 
দুরবগাহ রহস্য এবং ভৌগোলিক ও এীতহাঁসিক পাঁরমন্ডল বিষয়ে আধকতর আগ্রহে এফুগের 
চিন্তাধারাকে গভনরভাবে প্রভাবিত করছে। উপন্যাসের বহ--বিস্তৃত পটভূঁমিকায়ই শুধু এসব 
বিষয়ের উপযুস্ত আলোচনা সম্ভব। আমাদের এই যুগ ও উপন্যাসের আত্মীয়তা 'নবিড়। 

কিন্তু উপন্যাসের ব্যাপকতা একাঁদক থেকে সমালোচকের পক্ষে ভয়ের কারণ। সংখ্যায় 
প্রচুর ও বিষয়ের বিচারে বহুমুখী বলেই উপন্যাসের রুূপবোচন্র্য অন্তহীন। সেজন্যে এমন 
একটি কোনো স্বানার্দন্ট মানদণ্ড নেই যার দ্বারা আঁধকাংশ উপন্যাসের মূল্যানর্পণ করা যায়। 
সমালোচক উপন্যাসের কোন্ গুণটিকে শ্রেষ্ঠ বলবেন? এর বাচ্ছন্ন বাস্তবধর্মী দৃশ্যবলী, না 
এর 'রস রৃপ--কে ? সমচতুর ঘটনা বিন্যাস, না তার অন্তার্বাহত জাবন-ব্যঞ্জনাকে? বলাবাহুল্য 
এর 'রস রূপ'কে ? সমচতুর ঘটনা বিন্যাস, না তার অন্তার্নীহত জীবন-ব্যঞ্জনাকে? বলাবাহুল্য 
এসববিষয়ে একমত্যের আশা করা অন্যায়। 

উপন্যাসের আশ্রয় মানুষ, যে মানুষ কাল্পানক নয়, ভাবমাণ্ডিত নয়। বাস্তব সংসারে সে 
রন্ত মাংসে গঠিত, দ্বন্দেবরর মধ্যে তাকে জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। এ রকম বাস্তব 
মানুষের গল্প অবশ্য প্রাচীন রোমান্স কিংবা মহাকাব্য ছিল না। কিন্তু, এও উপন্যাসের চরম 
কথা নয়। বাস্তব জীবনের ও মানুষের গঞ্পকে বিভিন্নভাবে বলার 'ভাঁঙ্গর মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের 
ববর্তন ঘটেছে। 

প্রথমযূগের উপন্যাসে এবং এখনো আঁধকাংশ জনাপ্রয় গ্পগ্রন্থে ঘটনা-সাম্মবেশ কৌশল 
মুখাস্থান আঁধকার করে আছে। বাঁঙ্কমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার এরা 
কেউই ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে বিরত ছিলেন না। পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে গেলে 
ঘটনা সংস্থাপনে নিপুণ হওয়া চাই। যেখানে ঘটনাবলীতে সক্ষনন কার্যকারণ-শৃঙ্খলা রয়েছে, 
আখ্যান-বিন্যাসের গুণে তা পাঠকের চিত্ত জয় করে। আখ্যান-বিন্যাস এক রকম নয়, তার রূপ 
ভেদ অজন্র। কোনো কাহিনীতে ঘটনা কালানু ব্লমিক, আবার কখনো তা স্মৃতির টানে স্রোতের 
বিপরীতে চলে। কোনো কোনো গল্পে সোন্দর্যাবধান করে ঘটনার প্রাতসাম্য, অন্য কোনো গঞ্জে 
ঘটনাসমূহকে মনে হয় দুশ্ছেদ্য গাণিতক নিয়মে বিধৃত। 

সহজেই বোঝা যায় আখ্যান বিন্যাস কাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও এর মূল্য 
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এঁকান্তিক নয়। নাটকেও আখ্যান-বন্যাস উচ্চস্থান আঁধকার করে, কিন্তু সে কারণে নাটক কেবল 
আখ্যানাত্বক নয়। শেক্সপীয়রের নাটক আখ্যান 'বিন্যাসের চূড়ান্ত উদাহরণ হওয়া সত্বেও 
বলতে হয় এর সৌন্দর্য শুধু এই একটি গুগ ময়, অনেক গুণের সমবায়ে সম্ট। পান্নপান্তীর 
সংলাপ, কবিত্বময় ভাষা, জীবনের উচ্ছ্বাসত স্পর্শ, এর কোনাট শেক্সপাীরিয় নাট্যকলার 
সমক্সাতির হেতু জানিনা আমরা। 

আখ্যান-বিন্যাসের ধারণাঁটিও কাছে স্পম্ট নয়। “িষবৃক্ষ” এবং “শ্রীকান্ত” দুটি উপ- 
ন্যাসেই ঘটনাধারা কালানু ক্রামক। কিন্তু “বিষবৃক্ষে” ঘটনার মধ্যে যে অমোঘ শাসন আছে 
“শ্রীকান্তে” তার পারিবর্তে পাওয়া যায় জীবনের একটি শাথিল এলায়ত মৃর্ত। প্রকৃতপক্ষে 
সুক্ষ অথবা স্থূল যে অথে গ্রহণ করা হোক আখ্যান-বিন্যাসকে প্রাধান্য দিলে গঠন গত 
শিঙ্পকৌশলকে বড় করা হয়। শিল্পকৌশলের 'বাধবদ্ধ রূপ নেই। “কপালকুণ্ডলায়” যে 
শিজ্পকৌশল খুব স্পন্ট “স্বর্ণলতায়” তা নেই। অথবা তা এমন ভাবে মিশে আছে যে তাকে 
কোনো কৌশল বলে চেনা যায় না। একজন লেখকের চাইতে আর একজন লেখকের শিজ্পকৌশল 
পৃথক হবে এবং এক কৌশল একই লেখক বারবার প্রয়োগ করবেন না। এই কারণে আখ্যান- 
বিন্যাসকে উপন্যাসের আত্মা বলা অসঙ্গত। 

অতএব লেখকের ঘটনা সাজানোর ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আরো বোঁশ প্রয়োজন 
চরন্রস্জনে দক্ষতা । রহস্যময় ও রোমাণ্টকর গল্প ব্যর্থ হয় চরিত্র বানাতে না পেরে। পক্ষা- 
ন্তরে, যে-সকল উপন্যাসকে আমরা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জানি তাদের আঁধকাংশই আমাদের 
মনে গেথে থাকে কোনো চরিত্র অবলম্বন করে। ঁবষবৃক্ষ” কিংবা “গোরা” কিংবা “পুতুল- 
নাচের ইতিকথায়” ঘটনা সাজাবার কৃতিত্ব আমাদের মুগ্ধ করলেও ততটা লক্ষ্যগোচর হয় না 
যতটা হয় তাদের বভিল্ন চারত্র নগেন্দ্রনাথ__সূর্ধমখী, গোরা- সুচারতা, শশী ও কুসুম । 

অথচ চরি্রা্কনকেও উপন্যাসের কেন্দ্র বলার উপায় নেই। যেসব আবস্মরণণয় চাঁন 
আমরা পাই উপন্যাসে তাদের সকলের প্রকৃতি এক নয়। ইংরাজি উপন্যাসের গোড়ার দিকে 
প্রাণবন্ত চরিন্রের প্রাচ্য দেখা যায়, ভিন্টোরায় যুগে তাদের স্থান অধিকার করেছে এমন মানুষ 
যাদের জীবন অনেক বোশ সীমাবদ্ধ। উনাঁবংশ শতকে বাঁঙ্কমচন্দ্র চাঁরত্ত আঁকতেন প্রতাপ কিংবা 
বীরেন্দ্রুসংহ কিংবা সত্যানন্দের। এষুগের মনোবিশ্লেষণ মূলক উপন্যাসে যে চাঁরন্র পাই তাকে 
মানুষের ভগ্নাংশ বলে ভ্রম হয়। সুতরাং ঘটনা-বিন্যাসের মতো চরিত্র সৃজনও, আসলে 
উপন্যাসিকের শ্রেম্ঠ কতরব্য নয়। 

সেজন্যে উপন্যাসের বিচারে সমালোচক বারবার '্বিধাগ্রস্ত হন। কোনো একটি লক্ষণ 
উপন্যাসে প্রবলতম নয়, তার সবকটি অঙ্কের গুরুত্ব সমান। ঘটনা বিন্যাস ও. চঁরিতাজ্কন দুটিই 
উপন্যাসে অপারহার্য, তবু বলা উচিত, এরা উপন্যাসের শেষ লক্ষ্য নয়। এদের প্রাধান্যে ভালো 
উপন্যাসের জল্ম হতে পারে, কিন্তু মহৎ উপন্যাসের জল্ম হবে নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। 
যাকে আমরা বিনা তর্কে মহৎ সৃম্টি বলে মেনে নিই তাতে ঘটনা চারত্র সংলাপ বর্ণনা কোনোটারই 
আত্যন্তিক মূল্য নেই। এরা অন্য কোনো মূল্যের মুখাপেক্ষী । সে মূল্যকে একজন লেখক 
বলেছেন লেখকের “বস্তব্য”।১ ঘটনায় চরিন্রে কথোপকথনে ভঙ্গি-চাতুর্যে লেখকের কিছু বন্তব্য 
গাঢ় হতে থাকে। সেই বন্তব্যের গভীরতার ওপরে উপন্যাসের মর্ধাদা বহুলাংশে নির্ভরশীল । 

-প্রভাতকুমারের উপন্যাসকে বাদ বাঁ্কমচন্দ্রের উপন্যাসের চাইতে নিকৃষ্ট বলা হয় তার অর্থ এই 

৯ শ্রীধূত গোপাল হালদার- উপন্যাসের পারা, “এগারচয়” আম্ন-ফার্তিক ৯৬৬২, পৃঃ 9৮৪7 
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যে গজ্পবলার ও চরিব্রসৃষ্টির কুশলতা সত্তেও প্রভাতকুমার তার বন্তব্যের দ্বারা আমাদের কোনো 
আবিস্মরণীয় ও অনা দুল'ভ অভিজ্ঞতা দিতে পারেন নি যেমন পেরেছেন বাঁচ্কমচন্দ্ু। যে 
কোনো ওউ্পন্যাসিকের সাহাত্যিক কৃতিত্ব বিচার করতে গেলে তাঁর বন্তব্যের পরিচয় নিতে হবে। 
[তানি কুশলী শিল্পী, একথা বলবার পরেও জিজ্ঞাসা থাকে তিনি জীবন সম্বন্ধে কি কথা বলে 
গেলেন এবং তা আমাদের জীবনবোধকে আন্দোলিত করে কিনা। 

একথা সহজেই বোঝা যায় যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বন্তব্য তাঁদের জীবন দর্শন থেকে বিচ্ছ্যারত 
হয়। কেন শিল্পীরা জীবনের পাঁরদশ্যমান সরল বন্যাসকে আতক্রম করে জাঁটলতার নীতি 
নিয়মকে আঁবচ্কার করতে চান তা বুঝতে হলে শিষ্পীর মনোজীবনকে জানা প্রয়োজন। 
প্রত্যেক শিল্পীর জীবনদর্শন তাঁর একান্ত নিজস্ব, তাঁর স্বকীয় মনোস্বভাবের অনুগত। সেই 
মনোস্বভাবে দুটি ধারা মৃখ্য। 

প্রথমত, শিল্পী শুধু জীবনদুষ্টা নন, জীবন সমালোচকও বটে। 
দ্বিতীয়ত, এবং প্রথম কারণেরই ফল এট, শিল্পী কেবল যা ঘটেছে তার বিবরণ দেন না। 

যা ঘটা উচিত, ভাঁবষ্যৎ পাথবীর যে রূপ ধ্যান করেন, তারও পারচয় দেন। 
এক কথায় বলতে গেলে, শিল্পীর মূল্যবোধ তাঁর লেখাকে পদে পদে প্রভাবত করে। 
শিল্পীর মূল্যবোধ এমন বস্তু নয় যা চিরাস্থর কিংবা প্রাকানাস্ট। যেহেতু শিল্পী 

জীবনের সঙ্গে আনবার্যত জড়িত। কোনো ধূসর শূন্যতার উপাসক নন, তাঁর মূল্যবোধও নানা- 
ভাবে আঘাতে প্রাতঘাতে দ্বন্দেৰ ও 'দ্বধায় গড়ে ওঠে। জাবনের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ধারণা 
সমূহ ও আঁভজ্ঞতা ক্রমাগত রুপান্তর লাভ করে ও পরিণত হতে থাকে। রূপান্তর ও পরিবর্তন 
সম্ভবপর হয় এই কারণে যে তান জীবনের নিস্পৃহ দর্শকমান্র নন। যে-মূহূর্ত থেকে তিনি 
জাীবন-সমালোচক সেই মৃহূর্ত থেকে তান জীবনকে একটি বিশেষ দৃন্ট কোণ থেকে 'বিচার 
করেছেন। বাস্তব সংসারের নরনারীর সঙ্গে তানও জীবন যাপন করছেন, সংগ্রাম করছেন। 
প্রত্যক্ষ সংসারকর্মের সঙ্গে ওপন্যাসিকের যোগ খুব গভীর বলে কাব কিংবা দার্শানকের কর্মের 
সঙ্গে উপন্যাস রচনার ব্যবধান রয়েছে। 

ওপন্যাঁসকের বন্তব্য যখন মূল্য বোধের দ্বারা শাঁসত এবং সে-মূল্য বোধ তাঁর বাস্তব 
আভিজ্ঞতার নির্যাস, জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কাঁহনীতে তার প্রকাশ ঘটে কি উপায়ে। এই 
দৃষ্টিতে দেখলে পৃথিবীর সব উপন্যাসই লেখকের মতামতের দ্বারা অনুরাঞ্জত, হয়তো পক্ষ- 
পাতদুস্ট, রচনা। তবু এরকম রচনা আমাদের শিল্পপ্রতনীতকে আহত করেনা, কারণ 

লেখকের মূল্যবোধ গ্রতানুগাঁতক কিংবা ধার করা নয়, তাঁর ব্যান্তগত আভজ্ঞতার সঙ্গে 
একশীকৃত। আভিজ্ঞতার বৈচিন্র্য থেকে তার জীবন্ত প্রেরণা পাঠকের মনে সন্তারত হয়। এবং 

শ্রেষ্ঠ রচনায় লেখকের মূল্যবোধ স্পম্টভাবে উচ্চারত না হয়ে কাহনীর পাঁরমণ্ডলে 
শুভ্রভাবে মিশে থাকে। 

প্রাতভাবান লেখক কি করে তাঁর মূল্যবোধকে কাহিনীর বৃন্তে অম্লানভবে ফুটিয়ে 
রাখেন তা চিরকালই কৌতূহলের বিষয় এবং চিরকালই দুর্ৰেয় থেকে যাবে। শিল্প মনের সৃজন 
প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তবে প্রাতিভার রহস্য মেনে নিলেও ভালো 
উপন্যাসে কি উপায়ে লেখকের মূল্যবোধ স্ফুরিত হয় কিছুটা অনুমান করা যায়। হেগেল 
বলেছেন উপন্যাসের চাঁরত্র একই সঙ্গে ব্যান্ত চরিত্র এবং বর্গ চরঘ। বিশেষ ও নার্বশেষের 
পরিপূর্ণ সমম্বয় যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্মের পক্ষে অপারিহার্য সে বিষয়ে সঙ্গোহ.নেই। 

ওপন্যাঁসকের দৃম্টিতে তাঁর বাস্তব আভজ্ঞতার ছাপ আছে এবং তার দ্বারা কাহনীর 
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বন্তব্, বার্ণিতব্য জীবনের অন্তরঞ্খা বযঞ্জনা, প্রভাবিত হচ্ছে-প্রথম দৃণ্টিতে এই, মত সংকীর্ণ মনে 
হলেও এর সারবস্তা অস্বীকার করা যায় না। কোনো উপন্যাঁসকের জীবন-কথা 'বিচার করলে 
তাঁর উপন্যাসের বন্তব্য এবং তাঁর মূল্যবোধের. একাত্মতা উপলব্ধ হয়। 

পূর্বে বলা হয়েছে উপন্যাস বিচারের কোনো একাঁট মান-শ্ড নেই, অনেকভাবে তার 
বিচার করা সম্ভব। তবে সকল বিচারের শেষেই কোনো না কোনো ভাবে বন্তব্যের বিচার দেখা 
দেয়। আধুনিক কালে বন্তব্যের গুরূত্ব আরো বেশি এই জন্য যে শিল্পীর মূল্যবোধ সাহিত্যের 
জনাগ্রয়তম শাখা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের যতটা গভীরভাবে স্পর্শ ও আঁভভূত করতে 
পারে আর কিছুতে তা হয় না। উপন্যাসের এই বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে কেবল ওপন্যাঁসিক নয়, 
পাঠকও সচেতন। আমাদের কাছে লেখক শুধুই লেখক নন, তার অতীরন্ব আরো কিছু। শ' 
কেবল নাট্যকার নন তিনি 'প্রফেট'। ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর উপন্যাসের প্রচালিত সমালোচনা গড়ে 
বরন্ত হয়ে বলেছিলেন তাঁর উপন্যাসগ্যাল 'সেক্কচুয়াল' নয়, “প্যালিক” শিল্পী যে শুধমান্ 
শিল্পা হয়ে তৃপ্ত নন এই মনোভাব তাংপর্য পূর্ণ। আমরাও বাঁঙকমচন্দ্রকে আখ্যা দিয়োছ “খাষ” 
রবীন্দ্রনাথকে বলোছ “গুরুদেব” আর শরঞচন্দ্রর বহ; প্রচারিত বিশেষণ “দরদী । এসবের 
দ্বারা অদ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয় উপন্যাসে লেখকের বন্তব্কে এযুগে কত দূর গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্চে। 
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উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রূশ-সাহত্যের মহান-কাব পুশাকনের অস্বাভাবিক ও অভাবনীয় 
মৃত্যুতে যেমন একাদকে সেই সাঁহত্যে এক চরমতম অন্ধকার এল নেমে, ঠিক তেমান এই 
অসাধারণ ক্ষতি আর একটি মহান কাঁবর প্রকাশক্ষণকে তৎপর করে দিল। এই শোকাবহ মহা- 
রুহ-পতনে যখন সমস্ত জাতি বিক্ষৃন্ধ, অশ্রুমগন ও দিশেহারা তখন বহদূর হ'তে এক তরুণ 
চণ্টল সোনিকের বেয়নেট-লেখনী হতে উত্তেজনাপূর্ণ একাঁট কাঁবতার উৎসরণ ঘটল। আর এই 
অশান্ত-লগ্নই তাঁর সাহিত্যে অনতপ্রবেশের প্রারম্ভিক ইতিহাস ও তৎপর ক্লমশঃ দৃপ্তকল্ঠে অগ্র- 
গমন। এই সেন্ট-পটার্সবাগেই তাঁরই হাতে রূশ কবিতার নতুন আশা ধৰানত হ'ল। 

কাব্যাস্বাদনে কবি-জীবনী কতটা প্রয়োজনীয় সে বিতর্কে অননপ্রবেশ না করেও একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কাব লারমনতভের জীবনাচরণ কাব্যপাঠকের কাজে অজ্ঞাত 
থাকলে কাকে উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। কবির কাব্য ও কাবিজীবনী এক্ষেত্রে 
অগগাঞ্গীভাবে জাঁড়ত--এ দুয়ের বিবিস্ততা কাব্য-মূল্যায়নে অকল্পনীয় ও একরূপ অসম্ভব । 

লারমনতভের জীবন দ্বন্দবমাথত, বাধায় পাঁরপূর্ণ। জীবনে তান অতৃপ্ত, সর্বোপারি 
বিতৃষণ। পিতামাতা সাধারণ আঁভজাত। কবির আত্মজীবনী হতে জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে 
তাঁর এক পূর্বপুরুষ স্কটল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় এসে জারের অধননে কাজ ক'রতে আরম্ভ করেন 
ও সেখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হন। শিশুকাল হ'তেই মাতৃস্নেহবণ্টিত হয়ে মাতামহণীর কাছে 
প্রীতপালিত হবার ফলেই তানি কিছুটা অবাধ্য হয়ে ওঠেন। এ-অবাধ্যতা আমৃত্যু কাঁব- 
জীবনে দ্ঢ়ভাবে সংলক্ষ্য। কৈশোরে উপয্ন্ত শিক্ষা তিনি পেয়োছিলেন। ফরাসাী-শিক্ষক তাঁকে 
ফরাসাঁ কবিতায় ভালবাসা জন্মান। কিন্তু তাঁর ধান্নীর কাছে তান যে রূপকথা-উপকথা শুনে 
ছিলেন তা' তাঁকে গভীরভাবে অনপ্রাঁণত করে। এর প্রভাব উত্তরজীবনেও সংপারব্যাপ্ত। 

1ব*বাঁবদ্যালয়েও তাঁর অনূপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু স্বাধীনচেতা, উদ্ধত ও উন্নতাঁশর কাব 
সেখানে বেশীঁদন কাটাতে পারেন নি। সাীঁমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন 
নি কোনোদন। অকিশ্টিংকর-আনিস্টকর খেয়াল ও অবাধাতার জন্য তিনি বিশবাবিদ্যালয় হতে 
তাঁড়ত হন এবং পরের দুবছর মাঁলটারী স্কুলে কাটান। এইসময়ে তিনি এক বন্যজীবন যাপন 
করতে থাকেন। এর পিছনে অপারিসীম ছিল তাঁর দৈহিক শান্ত যাঁদও এক-পা তাঁর ছিল ছোট। 
এখানে যত দিন আতবাহিত হয়েছে ততই তাঁর আত্মাদর ও. চাঁরন্লের উত্তোজত ক্লোধোদ্দীপনা 
বার্ম্ধত হয়েছে। কিন্তু এই বীক্ষপ্ত মনোভাব ও বিচ্ছিম্ন জীবনাদর্শের মধ্যেও কাঁবতার জল্ম 
বাঘুত হয় নি। এইখানেই প্রমত্ত কবির সৃষ্টির অপূর্তা ও সার্থকতা এবং তার শৈজ্পিক 
মর্ষাদা। 

প্রাজদের সাথে পরিচয়ের গণ্ডী ছিল তাঁর স্ব্প ও সাঁমিত; কারণ এতে তাঁর চরম 
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অনীহা। নিঃসঙ্গ একাকীত্বকেই 'তান জীবনে বরণ করোছিলেন। সত্যকার বিশ্বস্ত ও প্রিয় বন্ধ 
তাঁর অপ্রচূর ছিল। এ পাঁথবীর প্রাতি কবির দৃষ্টি ছিল রোমান্টিক ও নৈরাশ্যে ভরপ্র। 

গার্ড রোজমেন্ট থাকাকালীন কাঁবতায় নির্ভীক ও প্রবল মতবাদপ্রচারে -অধ্যাতি ও. 
বিরুদ্ধ স্বভাবের জন্য তান পুনঃপুনঃ বদলি হতে থাকেন। চরম শাস্তও তাঁকে শান্তচারত্রে 
ও ধারস্বভাবে পারণত করতে পারে নি। এই অশান্ত ও অপরাজিত মনোভাবের ফলেই তিনি 
বারবার ডুয়েট লড়োছলেন। ফরাসী-রাম্ট্রদৃতের পুত্রের সঙ্গে কাবির ডুয়েল লড়াই হয়োছল। 
১৮৮১ খুধম্টাব্দের এক বাঁহবাঁটকার মধ্যে কবির জল্ম আর ১৮৪১ খন্টাব্দের ১৫ই জুলাই 
পিয়াতিগোরস্ক-এ শেষ ডুয়েলে অকল্পনীয় তাঁর জীবনাবসান। 
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উনাঁবংশ শতকের রুশ-সাহত্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পৃশাকন ও লারমন- 
তভের আগে সত্যকার সার্থক কাব রাশিয়ায় জন্মান নি। এই বিচারে রুশ-সাহত্যে বিরাট 
কোনো অতাঁত এীতহ্য নেই। তদুপাঁর এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে কথাসাহিত্যে এ সাঁহতা 
যতখানি আতি উন্নত, কাব্যে ততখানি নয়। তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ' এই যে, রূশ-কাঁবতা 
চিরকালেই আত প্রশান্ত, গণজাবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পকযন্ত১যেমন তার কথাসাহিত্য। 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কিছাঁদনের ব্যবধানে পুশাকন ও লারমনতভ্ সাহত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হয়ে সত্যকার রুশ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি রচনা করেন। এদের দুজনের কাঁবতাতেই বাচন- 
ভঞ্গি সহজ-সরল। এই দুই পাঁথকৃংই ছিলেন রোমান্টিক গাঁতকাবি যাঁরা সার্থক গদ্যরচনায়ও 
অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। পরবতরঁ-কালের কবিরা এই দুই কবির অক্লান্ত-সাধনার সার্থক ফসল। 

বাহার্বিশ্বে লারমনতভ্ রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব হিসাবে বহযখ্যাত। 
উনিশ শতকের ইউরোপাঁয় সাঁহত্যে বিশেষ করে রূশ-সাহিত্যে এই রোমান্টিক ভাবধারা ছিল দূর- 
প্রসার ও সংক্লামক। পশুকিনে যার সার্থক উদ্ভব ও যৌবন-পাঁরণাঁত লারমনতভের মাধ্যমে তারই 
সম্ট অগ্রগাতর পথ লক্ষ্য করা যায়। রোমাল্টিক-ভাবধারায় বিশ-শতকের কবিগোম্ঠীর উপেক্ষণীয় 
দৃষ্টি থাকলেও তখন এ ভাবনা ছিল অবশ্যম্ভাবী । তাই কবি হাইনে রোমান্টিক সৃম্টিকে চিন্র- 
কলার সঙ্গে তুলনা করেছেন-_যাতে আছে অসামতার ব্যঞ্জনা, স্পর্শ অতাঁত কোনো অবয্নব-কল্পনা। 
এর গণ্ড আতিক্রম করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এর উপরে আবার তৎকালশন রুশ ইতিহাসকে 
অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

লারমনতভ কখনও ছিলেন শুধু প্রবহমান আবেগপ্রবণতায় আবিল, কখনও বা ছিলেন 
অশনিতুল্য আলঙ্কারক। কিন্তু আন্তরিক অনপপ্রেরণার চরম মুহূর্তে তিনি রোমাল্টিক-দৃখ্টির 
[হমালয়-শশর্ষে উপাস্থত হন-যা রাশিয়ার অন্যান্য রোমান্টিক কাবতেও দূল্ভ। শেষেরাঁদকের 
দুটি গাতিকবিতায় তাঁর প্রতিভার স্বর্ণস্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। কাঁবতা দুটি 79৩80 
এবং 11271।. এই দুটি বর্ণনাত্মক .গাঁতকবিতার তাঁর ভাব প্রকাশের খাজৃতা ও. প্রতায় পাঠককে 
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অবাক করে দেয়। অনেক সময়েই মনে হয় তাঁর গ্রীতিকবিতাগূলো সকল ব্যন্তগ্ত স্বাঁকারোন্তির 
ভদ্বে এবং রুশ ও অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যে মহৎ-সৃস্টি। 

ইউরোপাঁয় সমালোচকেরা প্রায় প্রত্যেকেই লারমনতভের কাব্যে বায়রণের প্রভাব লক্ষ্য করে- 
ছেন অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয় যে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে রূশ-সাহিত্য খন একটি 
স্ানীর্্দন্ট পথ ধরে অগ্রসর হল তখন বায়রণের প্রভাব ছিল সংপ্রচুর। বায়রণের দপ্ঘ-নভরঁক 
প্রকাশকে তৎকালণন রুশ-সাহাত্যকেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে অন:প্রেরণা লাভ.করে- 
ছিলেন। পুশকিনের উপর তাঁর প্রভাব তো স্মাবাদত। তান বায়রণের নিকট ভাব ও ভাবনা 
এবং প্রকাশ-ভঙ্গীটও আয়ত্ব করে কবিতায় রাশিয়ার আত্মার বাণীকে, অন্তশীবনকে সংপ্রকাশিত 
করেন। তাই লারমনতভের কাব্যেও যে পাঁরবেশের জন্যে তার প্রভ্বব থাকবে এতে আশ্চর্য হবার 
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উপয্দ্ত টীন্তাটি আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর এই অনুকরণেই লারমনতভের সৃষ্টি- 
চাতুষের বলটি । কিন্তু একট প্রশ্ন মনে জাগে, তানি সর্বাংশে কখনই বায়রণকে অনুসরণ করেন 
কারণ বায়রণ অনেকাংশেই রোমান্টক ছিলেন না;__অন্যথায় লারমনতভের কাঁব-মনাঁট বায়রণের 
মত অর্্থ-্লাসক ও অর্্ধ-রোমাশ্টিক ছিল না। রোমাশ্টিকতার প্রাচুর্য সেখানে লক্ষণীয়। 
লারমনতভ্ ছিলেন স্বস্নারনুস্ত কল্পনাপ্রবণ, রূশ আত্মার অতীন্দ্রিয়তা ও অমূর্ত মানাসকতা- 
প্রকাশে আত-উৎস;ক। 

রোমান্টিক কাঁব-হসাবে তাঁর প্রাতিদ্বন্দৰী যেমন সমগ্র রুশ-সাহিত্যে দুলভ, তেমান শুধু 
এই আখ্যাদানেই তাঁর অন্য পারিচয়ও আছে। প্রাতভার এই বাচন্রতার জন্যও তন সমপাঁরমাণে 
স্মরণীয় । শোচনীয় জীবনাবসানের পূর্বে তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তাও বাস্তবায়িত হয়েছিল যার গাঁতি 
ও প্রকাশমাধূর্যকে অস্বীকার করা যায় না। বাস্তব-প্রাতফলনেও তান নিপুণ শিল্পী । এখানে 
তাঁর কম্পনাবিলাসতা সর্বাংশে অনুপাঁস্থত- মাটির টানে মনের বল্গা অন্য রূপ' নিয়েছে। 
স্থানে স্থানে মনে হয়, তিনি যেন এখানেই আঁত-সার্থক। বাস্তব কবিতা-সৃষ্টতৈে তিনি 
'জেনুইন মান্টার'। 

লারমনতভের সৃন্টিরগভনরতা, বিস্তৃতি ও তদুপাঁর বৈচিন্ত্য সহ্দয় পাঠককে সত্যকার 
রসলোকের সন্ধান দেয়। মান্র চার-বছরের সাহত্য-সাধনায় এর তুলনা মেলা দুজ্কর। তান কাব 
ও ওপন্যাঁসক। গদ্য-লিখনে তিনি অসাধারণ, সমকক্ষহণীন। অতি অল্প বয়সেই এতে তাঁর 
হাতে খাঁড় হয়। 'এ হিরো অব আওয়ার টাইম" রাশিয়ার প্রথম মনস্তত্ব-মূলক উপন্যাস। অনেক 
সমালোচক এই বিশ্লেষক উপন্যাসাঁটকে তাঁর কাঁবকাতিরও, উপরে স্থান দিতে চান-_সংযতবাক 
কাব আত-দক্ষতার সাথে উপন্যাসটিকে ফাটিয়ে তুলেছেন। তলস্তয়ের 'সংগ্রাম ও শান্তি'র পূর্বে 
এইটই ছিল রাশিয়ার মহান উপন্যাস। 

শুধু সাহত্যাবচারে নয় কবির জীবন-দর্শন উপলব্ধিতেও উপন্যাসটি অমূল্য সম্পদ। 
বারবার ডুয়েল লড়বার ফলে তানি যেন অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জীবনাবসান বোধহয় 
এতেই ঘটবে। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়কের জীবন-পাঁরণাঁতির সঙ্গে কাঁবর নিত্য-জীবনের এমন 
আশ্চর্য মিল। নায়ক কবির আত্ম-প্রাতিকীতি, আত্ম-আলেখ্য। নায়ক বার শন্তমান কিন্তু নিঃসঙ্গ 
এবং একটি কাঁবমন তাঁর সদাসর্বদা ছিল । জীবন-আতিবাহিত-অন্তে ডুয়েল লড়বার সময় নায়ক 

৩ 



$১৬ গয়কালীন | [অগ্রহায়ণ 

বলছে,_'আমার মৃত্যুতে গৃথিবাঁর এমন কিছু বৃহৎ ক্ষতি হবে না-আমার নিজেরও কোনো ক্ষাত 
নেই। আমি জাঁবনে চরমতম বাঁতশ্রম্থ।..আম অতাঁতের পানে তাকাই আর নিজেকে প্রশ্ন কার-- 
কেন আম জন্মোছ? কেন আমি বেচে আছ? এর সার্থকতা কি? ধিব্কারামত এই টন্তিই 
লারমনতভের জীবনগ্রম্ন, জীবনদর্শন। 

সাহিত্যক্ষেত্রে লারমনতভের মত কৌতূহলী কবি দ্বিতীয় নেই। অস্বাভাবিক তাঁর পাহত্যে 
আঁবর্ভাব আর অকল্পনীয় তাঁর সাহিত্য ও জাঁবন হতে অবসর গ্রহণ । 126 085 1186 ৪ [01801 
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কিন্তু সত্যই কি সর্বহারা বিবাগ্ণী কাব এগুলি পেয়েছিলেন নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন সমাজ হতে? তাই 
সেই সমাজ-পরিবেশে বহ;্-আঘাত-পাওয়া কিছ.-না-পাওয়া অভিমানী কাঁব কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন :_ 
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সুমন রায়চৌধ)রী 

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ফলশ্রাত সারা ভারতের প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য। বাংলার 
সাহিত্যিক অভ্যু্থানের কেন্দ্রে বিন্দু থেকে তরঙ্গব্ত্ত ছড়াতে দেখোছ ভারতভূমির চতুর্দিকে। 
বাংলা গদ্যে বাঙ্কম এবং কাব্যে মধুসূদন যে নবযুগের সূচনা করোছিলেন তার প্রভাব ভারতের 
অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যে নবজীবনের সণ্টার করল। বাংলার সাহত্যদীক্ষাকে বরণ করে নিয়ে 
হিন্দী সাহিত্যে নবযুগের জন্মদাতা ভারতেন্দূজী স্মরণীয় উত্তি করোছলেন-___- 

«আমাদের সম্পার্তশালনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড় বোন বাংলা ভাষার অক্ষয় রত্র-ভান্ডারের 
সহায়তায় 'হন্দী ভাষা নিজের প্রভূত উন্নাত সাধন করুক” 

এই কাজে ভারতেন্দজী নিজেই এগিয়ে এসোঁছলেন 'হিন্দীতে অনুবাদ করোছলেন 
যতীন্দ্রমোহনের বাংলা নাটক শবদ্যাস্ন্দর'। সাময়িক পান্িকার মধ্যে একই হীন্ডিয়ান প্রেস থেকে 
প্রকাশিত হত বাংলা “প্রবাসী” এবং হিন্দী 'সরস্বতী'। শোনা যায় 'দ্ববেদীজী সরস্বতঁকে 
গড়ে তুলেছিলেন রামানন্দ চট্রেপাধ্যায়ের প্রবাসী ও “মর্ডান রিভউী'ঞএঁর আদর্শেই। অন্য- 
দিকে বাঁঙকমচন্দ্রের উপন্যাসের উর্দ্ অনুবাদ থেকে প্রেরণা পেয়োছিলেন হিন্দীর কথাসাহিত্য- 
সমাট প্রেমচাঁদ। 'হন্দী-বাংলার এই সথ্যের বন্ধনকেই দৃঢ়তর করেছেন একালের রাম্ট্রকীব 
মোথলীশরণ গৃস্ত। মহাকাব মধ্সৃদনের কাবোর প্রতি গুপ্তজীর গভীর অনুরাগ ও সাক্রিয় 
শ্রদ্ধা এই আত্মীয়তাকে করেছে আরো ব্যাপক, আরো নিাবিড়। দুজনের কাবি ধর্মের আশ্চর্য 
সাদশ্য আমাদের বিস্মিত করে। গ[প্তজী এবং মধূকাঁব দুজনেই আমাদের কাছে মহাকাবি 
_ প্রধানভাবে মহাকাব্যের কাব বলে পাঁরচিত। একালে সাঁহত্যিক মহাকাব্য বলতে আমরা যা 
বুঝি, বলতে গেলে মধুকাঁবই বাংলা সাঁহত্যে তার প্রথম ও একক সার্থক রচয়িতা। ভারতচন্দর 
পরন্তি চলে এসেছে মধ্যয্গের ধারা, সেখানে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মহাকাব্যের লক্ষণ দু'একটি 
পেলেও কোন মঞ্গলকাব্যকেই সাঁত্যকারের সাঁহাঁত্যিক মহাকাব্য বলতে পার না। ভারতচন্দ্রর পর 
ঈশবর গুপ্ত ছিলেন বস্তুধর্মী খন্ডকবিতারই রচাঁয়তা। মধুস্দনের আগে বাংলা' সাহিত্যে মহাকাব্য 
পাই না, পরেও হেম-নবীনের যে কটি মহাকাব্য পাই, তাদের কোনটিতেই মধুসূদনের তুল্য- 
সফলতার নিদর্শন নেই। মধুসূদনের মেঘনাদবধই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং অতুলনীয় মহা- 
কাব্যের মর্যাদা আজো পেয়ে আসছে। 

হিন্দী সাঁহতোও দেখতে পাই, 'বীর গাথা" পর্বে বাররসাত্মক আখ্যানকাব্যের নিদর্শন 
পাওয়া গেলেও যথার্থ সাহাত্যিক :মহাকাবোর জন্ম আধুনিক কালেই, মৌথলীশরণ গযপ্তের 
হাতে। বিশেষত আজকে আমরা 'হন্দী ভাষা বলতে যে খড়ীবোলীকে বুঝে থাকি কাঁবতার 
ক্ষে্নে তার যথার্থ প্রয়োগ সরু হয় ১৯০৩ খষ্টাব্দে দ্ববেদীজার হাতে “সরস্বতাঁ সম্পাদনার 
ভার আসার পর থেকেই। 'সরস্বতী-গোম্ঠী' বা বা 'প্ববেদী মণ্ডলে” যে কবিরা এসে মিলোছলেন 
গৃগ্রজশ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ গোষ্ঠীতে আরো ছিলেন রামনরেশ ব্রিপাঠী ,মল্মথ দ্বিবেদ?, 
রামচরিত উপ্যাধ্যায়, রামনারায়ণ পান্ডে আর 'সিয়ারামশরণ গুপ্ত । দীর্ঘ কাহনশকাব্য এদের 
অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু মৈথিলশশরণ ছাড়া আর কেউ সাহাত্যিক মহাকাব্যের জল্ম 'দিতে 
পারেন নি। এদের অজ্প পূর্ববতী কাব অযোধ্যাসংহ উপাধ্যায়ের পপ্রয়প্রবাস' খড়ণ বোলধর 
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বৃহত্তম কাব্য হলেও মহাকাব্যের গৃণধর্ম এতে প্রায় নেই বললেই হয়। বাস্তাঁবক গৃপ্তজণীর 
সাকেতকেই প্রথম সাহিত্যিক মহাকাব্য বলা যায়। কিন্তু মধ্ূকবির মেঘনাদবধ যেমন একাধারে 
বাংলা সাহত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ এপিক, গুপ্তজণর সাকেত তেমন খড়ীবোলণীর প্রথম এপক হলেও 
্রেন্ঠত্ব তার আঁবসংবাদিত নয়। আঁবাঁশ্য মনে রাখতে হবে, হন্দশ সাহত্যের মহাকাব্য ক্রমশ ক্লাঁসক 
মানদণ্ডের বন্ধন থেকে মূন্ত হয়ে এসেছে এবং প্রসাদজীর কামায়নী ক্লাঁসক বাঁধবব্ধন থেকে সরে 
এলেও আজ 'হন্দী সাহত্যের শ্রেষ্ঠ ও সমমহান এপক বলে স্বীকৃত। 

বাহরাঞ্গের দিক থেকে সাকেত ক্লাঁসক আদর্শইকেই অনুসরণ করেছে। এর সর্গবন্ধ 
বিপুল আয়তন মহাকাব্যের ক্লাঁসক মানদণ্ডকেই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। কিন্তু আন্তরধর্মে সাকে- 
তের মধ্যে মহাকাব্যিক উপাদান খুব বেশী পাই না। সাকেতের ভাব-পরিমন্ডলে মহাকাব্যিক 
ব্যাপ্ত আছে কিন্তু সেই উচ্চতা ও দড় িনদ্ধতার অভাব দেখতে পাই। রামচন্দ্রের আভযোগের 
আয়োজন থেকে চিন্রকূটে রাম-ভরত মিলন পর্যন্ত প্রথম আটসর্গের বিস্তৃত ঘটনা যেন পরবর্তী 
দু সর্গে লক্ষমরণ-বিরহবিধূরা উর্মিলার বিয়োগ বেদনার চিন্রণের জন্যেই আয়োজিত মনে হয়। বস্তৃত 
মহাকবি নির্দোশত “কাব্যে উপপোক্ষতা' উীর্মলার অন্্তবেদনার চিন্রণই এই কাব্যরচনার মূল 
প্রেরণা। নানা দিক থেকে সাকেতের সফলতা আংশিক । কারণ কবি ক্রমশ 'লারক কবিসুলভ অন্ত- 
মূখীনতা, কোমলতা ও ব্যঞ্জনাধার্মতার আশ্রয় নিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই মহাকাব্যের রচনা 
হয়, কাব যখন তাঁর কাব্যজীবনের তৃতীয় পর্বে প্রবেশের মুখে, যখন তাঁর প্রতিভা বস্তুনিষ্ঠ বীরর- 
সাত্বক কাব্যধারা ছেড়ে ছায়াবাদের কাবদের মত গাঁতিকবিতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। 

গুপ্জজীর মহাকাব্যের এই আকাতি ও প্রকৃতি মধুকাবর মহাকাব্যের সঙ্গে আশ্চর্য 
সাধর্ম বহন করে। গাহিব মা বীররসে ভাস মহাগীত-এই সও্কজ্প নিয়ে মেঘনাদের পাঁরকল্পনা 
হলেও এর প্রাণ মূলে একটি গাঁতিকাব্যক কোমলতা ফল্গ প্রবাহের মত বয়ে চলেছে। 

মনে হয় মধ্দকবি ও গনপ্তজী-এই দুই মহাকবি জল্মগত ভাবেই লিরিক প্রাতভার 
আধিকারীঁ অথচ আত্মপ্রকাশ করেছেন মহাকাব্যের আধারে । অবাঁশ্য কবিধর্মের প্রাণকেন্দ্রে এ'রা 
সমগোত্রীয় হলেও সৃষ্টি বৈচিন্র্যে এদের স্বাতল্প্য দুলক্ষ্য নয়। ক্লাসক-রোমান্টিক, এপিক 
লিরিক প্রভাত 'ভল্লমূখী ধারার মিলন হলেও মধুকাঁবর কাঁবধর্মের এক এক দিক আঁধকাংশ 

মহাকাব্য, পন্রকাব্য, চতুদ্শপদী কবিতা ও লিরিকের "বিচিত্র সাহত্যশাখায় তাঁর প্রাতভার পদসন্টার। 
মৈথিলীশরণের সাষ্টতৈে তেমন বহুমখাী বৈচিন্য নেই। বাঁর গাথা, মহাকাব্য এবং সামান্য গীতি- 
কবিতাতেই তাঁর কবিধর্মের ভিল্লমূখী বৃত্তিগলি আত্মপ্রকাশ করেছে। একই রচনায় তাই এপিক 
লিরিক, কাব্যিক-নাট্যক প্রভাত প্রেরণা মালিত হয়েছে। যশোধরা তাই খানিকটা এপক ধমশ 
কাহনীকাব্য অথচ নাট্যাঞ্গিকে লিখিত। 

মধূকাঁবির প্রাতিভা ধূমকেতুর মতো দীপ্ত অথচ ক্ষণস্থায়শী। তাঁর কাঁবজশীবনের প্রসার পাঁচ 
ছ বছর মান্র। কিন্তু গনপ্তজীর সৃষ্টি জীবন আজ অর্্ধশতাব্দশ ব্যাপ্ত। আচার্য রামচন্দ্র শুকরের 
মতে তাঁর প্রাতভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কালানুসরণ। সাহিত্যের যৃগধর্ম অনুসারে তিনি প্রথম 
জাঁবনে কাব্যে খড়ীবোলার ব্যবহারে মস্ণতা্ আনয়নে আত্মানয়োগ করোছিলেন। মধ্যপর্বে আসে 
তাঁর মধুসুদনের প্রীতি গভীর অনুরাগ, তখন মেঘনাদবধ ব্রজাঙ্গনার অনুবাদে তাঁকে ব্যস্ত 
দেখতে পাই। এর পূর্বেই তাঁর প্রাতভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এবং সাকেত ও যশোধরার জল্ম। এরপর 
তৃতীয় পর্বে তাঁর মধ্যে ছায়াবাদের প্রবণতা । কাব গাঁতিকবিতার দিকে ঝ্কে পড়ছেন। 

মানবতা বাদ ও জাতীয় এরীতিহ্যে গভীর শ্রদ্ধা ডীনশ শতকের এই দূই যুগবাণশ মধূস্দনের 



১৩৬৯1 শধসধন ও দৈথিলীশরণ £ সম্প্ নির্ণয় ৫১৯ 

পারত জশবনচিন্তার দুই মূল সূত্র। রামচল্দের প্রতি তাঁর মনোভাব অনেকের কাছে প্রশ্রাধীন 
মনে হলেও ভারতাঁয় সংস্কৃতি জীবনের প্রাত তানি শ্রচ্ধাশীল এবং ভারতায় সাহাত্যক এীত- 
হেরি প্রাতি তাঁর অনুরাগ অনলস। অবশ্য মধূকাবি মৃখ্যত মানবতাবাদী । মানবতার দৃষ্টিতেই 
[তান রাবণের অন্তর্বেদনার রসোম্ধারে ব্রতী, তথাকাথিত সমাজশাসনে 'নান্দত্ তারা-সূর্পনখা- 
উবশশী-জনার মত পৌরানিক নায়িকাদের ব্যান্তমাহমা প্রাতষ্ঠায় প্রয়াসশীল। মধুস্দনের জীবন 
দৃষ্টর এই দুই মল্ই মৌথলশীশরণের জাবনদর্শনে পারস্ফুট। মৃখ্যত তান জাতীয়তাবাদী 
িল্তু মানবতার মাহমা তাঁর কাছেও সউচ্ে প্রাতচ্ঠিত। সাকেতের নায়িকা উর্মিলাকে তিনি 
প্রাতম্ঠত করেছেন মানবীয়তার দাবশতেই। এই কাব্যে রামচন্দ্রের চরিত্রে মানবায়তার আরোপ 
আরো লক্ষণীয়। রামচন্দ্র মুস্তকন্ঠে ঘোষণা করেছেন_ পৃথিবীতে এসেছি আমি স্বর্গের মহিমা 
কীর্তন করতে নয়, পৃথিবীকেই স্বগ্গেপম করে গড়ে তুলতে"_ 

“সন্দেশ য়হাঁ মৈ" নহ?* স্বর্গ কা লায়া। 
ইস ভূতল কো হাঁ স্বর্গ বনানে আয়া ।” 

যশোধরায় এই মানবায়তা ভারত-আত্মার স্বধর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়েও এক অপূর্ব মহিমায় 
আত্মপ্রাতন্ঠা লাভ করেছে । ভগবান তথাগত যশোধরাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে গোপনে সংসার 
ত্যাগ করলেন। যশোধরার আক্ষেপ শুধ্ এই-তিনি যাঁদ আমায় বলে যেতেন, সাথি, তবে 
আমি কি তাঁর মহত্তর জীবনাঁসম্ধর পথে বাধা দিতাম? আমায় তিনি এত ভালবাসতেন, তবু 
আমায় তিনি চিনতে পারলেন না!” তাই তথাগত যখন ফিরে এলেন 'সা্ধ লাভ করে, যশো- 
ধরা তখন অভিমান করে রইলেন। তিনি নিজে এসে তাঁর মানভঞ্জন না করলে যশোধরা নিজে 
গিয়ে কথা বলবেন না। তথাগত তাই নিজে এলেন ছোট হয়ে, মেনে নিলেন মানবা প্রিয়ার 
মানবীয় দাবাঁ। 

“মানিনি, মান তজো লো রহ তুমহারী বান্।” 
এখানে নারাঁর ব্যান্তমূল্যও স্পম্ট ফুটে উঠেছে। মনে পড়ে মধকবিতেই উনাবংশ শতাব্দীর 

নারীমূল্য স্বীকৃতির প্রথম পূর্ণ সাহিত্যিক প্রকাশ হয়োছল 

মধুস্দনের জাবনবাঁক্ষা ও কাব্যাদর্শের প্রভাব মৌথলীশরণে যেমন সংস্পম্ট, তাঁর 
কাব্যকলা ও তেমনি, বোধ হয় আরো স্পষ্ট ভাবে, গস্তজার কাব্যে ছায়া ফেলেছে । মধুসূদনের 
কাব্যের অনলস চর্চার ফলে মধৃকবির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে । আচার্য 
রামচন্দ্র শূকর যথার্থই বলেছেন মধুস্দনের কাব্যচর্চার ফলে গৃপ্তজির ভাষায় এসেছে কোমলতা 
এবং সরসতা। বর্ণনারীতিতে গনপ্তজী মধুকবির প্রত্যক্ষ পদানুসরণ করেছেন অনেক জায়গায়। 
পণ্ঠবটণ বাসের দিনগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে মধূকাবর সাঁতা বলেছেন-_____ 

“্যাগাত প্রভাতে মোরে কুহেরি সস্বরে 
শিক-রাজ ! কোন্ রাণশী, কহ শশিমুখি, 
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে 
খোলে আঁখ ? শিখা সহ, শিখিনী সুখিনী 
নাচিত দুয়ারে মোর নর্তক নর্তকী 
এ দোঁহর সম, রমা, আছে কি জগতে ?” পক্ষান্তরে লক্ষ্য করুণ গৃপ্তজীকে__ 
'বৈতালিক বিহঙ্গ ভাভাীকে 

সম্প্রীতি ধ্যান মগ্ন-সে হ্যাঁ, 
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নয়ে গান কী রচনা মে" ওয়ে 
কাব-কুল-তুল্য মগ্ন-সে হ্যাঁয়্। 

বীচ বাঁচ মে নর্তকী কেকী 
মানো য়হ্ কহ দৈতা হ্যায় 

মৈ' তো প্রস্তুত হ* দেখে কল 
কৌন্ বড়াই লেতা হ্যায়, ।”-_-পণ্টবটাঁ-_ 

প্রকৃতি বর্ণনায় এই উপকরণ সাদৃশ্য অনেকটা অনুবাদের মত শোনায়, অথচ পণ্চবটাী 
গুপ্তজীর মৌলিক কাব্য! প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার চিন্রণেও গপ্তজী মধকাবরই অন্,সারা। 
মের্ঘনাদবধের রচনাশৈলী মৌথিলীশরণের কাব্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। আমন্লাক্ষরের 
ব্যবহার শুধু মেঘনাদবধের অনুবাদেই নয়, গ্ুপ্রজী নিজের মৌলিক রচনাতেও করেছেন। 

জীবন দৃম্টি, কবিধর্ম এবং আগ্গকের 'দক থেকে গ:প্রজীর কাব্যে মধুকবির অনপপ্রবেশ 

হয়েছে নানাভাবে। অবাশ্য মনে রাখতে হবে মৌথল'ীশরণের কাব্যমহিমা এতে কিছ:মান্র কমোন। 
মধুকবি ছিলেন গণপ্জীর পূর্বসৃরী। উনাবংশ শতাব্দীর কাছে যে জীবনদীক্ষা মধুসূদন 
নিয়েছিলেন মধ্স্দনের মধ্যাদভ্্ বিংশ শতাব্দীতে তা-ই মৌথিলীশরণে সঞ্টারিত। এই দীক্ষা 
এক অর্থে মহৎ এঁতিহ্যের কাছে একজন মহান সারস্বত পুরুষের শ্রদ্ধা নিবেদন। এই শ্রদ্ধা 
মৈথিলীশরণের সংস্কাতিচেতনায় প্রসারতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদন ছিলেন যুগ- 
প্রবর্তক, তাঁর পথপ্রদর্শন সংস্কাতি-মানস মান্রকেই আকৃষ্ট করবে। এখানেই তাঁরও সার্থকতা, 
এখানেই সাহত্য প্রকৃতির স্বাভাবিক গাতি। 



চরিত্রের নাম 

মন্দাকিনী 

মনন 
মণ্মথ 

মম্মথ 

মন্মথ চৌধুরণ 
মল্লিকা 

মহম্মদ 
মহাপঞ্চক 

মহামায়া 
মহিম 
মহিম 
মহশীমোহিনী দেবী 
মহেন্দ 
মাখন 

মাখন 

মাখন 

মাতঞ্গিনী 

মাধব 
মাধব তর্কবাচস্পতি 
মাধব দত্ত 
মাধবী 
মালতী 
মালিনশ 
মির্জা বিবি 
মিনি 
মিস্ গিলবি, 
মিসেস লাহিড়ী 
মিছির গঃপ্ত 

মন্কুদ্ব 
মুকুম্দ 

মণ্কুন্দলাল 

ল্লবীন্ত্রন্ন€লায় চগ্রিত্র-সুঢা 
তপতশ মৈত্র 

গ্রন্থের নাম গল্পের নাম 

নষ্টনশড় 
তপতা 
গল্পগচ্ছে ডিটেকটিভ 
শোধবোধ 

ও 

কমফল 
তিনসঞ্গণ ল্যাবরেটরশ 

নটশর পুজা 
রাজধি 
অচলায়তন ও গুরু 
গজ্পগন্্ছ ঘহাখায়া 

সন [ডিটেকটিভ 
ব্যঙ্গ কৌতুক বশীকরণ 

চোখের বালি 
গল্পগচ্ছ ছটা 

রী তপস্বিনশ 
মুক্তির উপায় ( গল্প ) 
এ (নাটক ) 

বৌঠাকুরানশর হাট 
অরপরতন 
গল্পগন্চ্ অনিকার প্রবেশ 
ডাকঘর 
চার অধায় 
নটর পুজা 
মালিনী 
গল্পগচ্ছে সমস্যা পুরণ 
এ কাবুলিওয়ালা 

ঘরে বাইরে 
শোধবোধ 
রাজা ও রাণী 

গল্পগন্চ্ প্রতিহিংসা 
এ চিত্রকর 

যোগাযোগ 

রবান্ব-রচনাবলণর খণ্ড 

ঘ্বাবিংশ 

একবিংশ 
একবিংশ 
সপ্তদশ ও দ্বাবিংশ 

পঞ্চবিংশ 
অষ্টাদশ 
দ্বিতীয় 
একাদশ ও ত্রয়োদশ 

সপ্তদশ 

যচ্ঠ 
একবিংশ 
সপ্তম 

তৃতাঁয় 
সপ্ুদশ 

ত্রয়োবিংশ 
যোড়শ 

মড়বিংশ 
প্রথম 

ত্রয়োদশ 

উনবিংশ 
একাদশ 

ত্রয়োদশ 

অষ্টাদশ 
চতুর্থ 
অন্টাদশ 

সপ্তদশ 

অষ্টম 
সগুদশ 
প্রথম 

বিংশ 
চতুধিংশ 
নবম 
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চরিত্রের নাম 

মনুক্িয়ার খাঁ 

মত্যুজয় 
মৃত্যুঞ্জয় গাঞ্গুলি 

মৃণাল 

মন্ময়ী 
মোহিত মোহন দত্ত 

মোক্ষ্দা 

মোক্ষদাসন্দরা 
যজ্ঞনাথ কুগ্ডু 
যজ্ঞেম্বর 
যতিশংকর 
যতশ 

যতীন 

যতান 
যশোদা (যশি) 
যুধাজিৎ 
যোগমায়া 

যোগমায়া 

যোগেন্ব 

রঘপতি 

রঙ্গলাল 
রঞ্জন 
রতন 
রতিকাম্ত 

বত্বাবলী 
রতেদ্বর 

রণজিৎ 

রমাই 

রমানাথ শীল 

রঝাল্-রচনায় চাঁযন-সূচ 

গ্রন্থের শাম গঞ্জের নাম 

প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) 
গল্পগচ্ছ গুপ্তধন 
প্রজাপতির নিবন্ধ 

ও 
চিরকুমার সভা 
গল্পগচ্ছে স্ত্রীর পত্র 
এ সমাপ্তি 

এ বিচারক 

এঁ অনধিকার প্রবেশ 

এ স্বর্ণম্গ 

গঞ্পগন্ছ সম্পত্তি সপণণ 

এ যজ্ঞেশবরের যজ্ঞ 

শেষের কবিতা 
গজ্পগন্ছ পয়লানম্বর 

গল্পগচ্ছে গৃহ-প্রবেশ ও 

শেষের রাত্রি 

এ মাল্যদান 

এ খাতা 

রাজা ও রাণী 

গল্পগন্ছ জীবিত ও মৃত 

শেষের কবিতা 
নৌকাডুবি 
রাজ 
ও 

বিসর্জন 

গল্পগন্ছ চিজ্ঞকার 

রক্তকরবী 

গল্পগন্ছ পোস্টমান্টার 

এ মাণ্টারমশায় 

নটশর পুজা 
তপতণ 

মুক্তধারা 
বৌঠাকুরাণীর হাট (গল্প) 

ও ূ 

প্রায়শ্চিত্ত ( নাটক) 
ও 

পরিত্রাণ (নাটক ) 
গল্পগ্জ মানভঙ্জন 

বিংশ 
বিংশ £ 
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চরিত্রের নাম 

রমাপতি 

রমাসহম্দরী 
রমেন 

রাজারাম 
রাজশবলোচন 
রাধা 
রাধা গোবিন্দ 

রাধাচরণ 
রাধা মুকুম্দ 
রাধামোহন 

রামকানাই 

রামচন্দ্র রায় 

রামচরণ 
রামচরণ মুদি 
রামতারণ 

রামতারণ উকিল 
রামধয়াল 

গ্রন্থের নাম 

বৌঠাকুরাণশর হাট 
গল্পগচ্ছে 
মালঞ্চ 
নৌকাডুবি 
হাস্য-কৌতুক 
গঞ্পগন্ছ 
প্রজাপতিতর নিবন্ধ 

ও 

চিরকুমার সভা 
গল্পগ্ছ 

ত্ী 
ী 

মুকুট (নাটক ) 
এ (েল্প) 
চোখের বালি 

দুইবোন 
গজ্পগচ্ছ 

দুইবোন 
ব্যঞ্গ-কৌতুক 
গল্পগচ্ছে 
হাস্য-কৌতৃক 
গজ্পগন্ছছ 

বৌঠাকুরাণশর হাট 
ও 

প্রায়শ্চিত্ত 
ও 

পরিত্রাণ (নাটক ) 
গল্পগচ্ছ 
এ 

হাস্য-কৌতুক 
গল্পগুচ্ছ 

এ 

লমকালান 

গক্পের নাম 

রাসমণির ছেলে 

অন্ত্যেষ্টি সৎকার 
পণরক্ষা 

কাবৃলিওয়ালা 
দালিযা 

খোকাবাব;র প্রত্যাবস্তণি 
সমাপ্তি 

মহামাযা 
শাস্তি 

বশগকরণ 

দান-প্রতিদান 
অস্ত্যে্টি সৎকার 
রাম কানাইয়ের 
নিবধদ্ধতা 

হালদার গোষ্ঠি 
রাসমণির ছেলে 

অস্ত্যেন্ট সৎকার 
সমস্যা পরণ 
কাবুলিওয়ালা 

ঠেছ। 

রবীম্দ্-রচনাবলণর খণ্ড 

প্রথম 
ঘ্বাবিংশ 

পঞ্চম 

দ্বাবিংশ 

লোড়শ 
সপ্তদশ 

অচ্টাদশ 
অষ্টম 

চতঞদশ 
তৃতীয় 
সপ্তদশ 

অন্টাদশ 
একাদশ 
সপ্তম 
সগুদশ 

ষ্ঠ 
পঞ্চদশ 

প্রথম 

নবম 

বিংশ 
ব্রয়োবিংশ 
স্বাবংশ 
ষ্ঠ 
অষ্টাদশ 
সপ্তদশ 



বিদেশীসাহিত্য 

সাহত্য সংবাদ 

বর্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৯৬২ সালের সাহত্যে নোবেল পুরস্কার আমোরকার লব্ধ প্রাতজ্ঠ 
সাহত্যিক জন প্টেইনবেক মহাশয়কে প্রদান করা হয়েছে। পদ গ্রেপস অব রথ', “অব মাইস 
এ্যাপ্ড মেন, ক্যানারী রো, “ইষ্ট অব ইডেন" প্রভাতি অতুলনায় সৃষ্টি এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
গল্প দি পাল” এর শ্রষ্টা জন স্টেইনবেকের প্রাত আমাদের আন্তরিক আঁভনম্দন জানাই এবং 
আশা কার তাঁর লেখনশী মানবসমাজের এই বিপদসঙ্কুল 'দনে রাজনোতিক পাষণ্ডদের ঈলাদাঁলর 
শত যোজন উদ্ধধে অবস্থান করে, মুমূর্যয মানবমনে আশার আলোকবার্তকা জেলে ও প7ন- 
র্জ্জশবনের জয়গান রচনা করে, এখন' থেকে বিশ্বশা(্তির উদীয়মান চারণ কবিদের প্রেরণা দান করবে। 

সাহত্যে পুরস্কার দেওয়ার রীতি এখন প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই প্রচলিত, পুরস্কার দেওয়া 
ভাল ক মন্দ সেই বিতর্কে প্রবেশ না করে একথা বলা যেতে পারে যে পুরস্কার দানের পর্বে, 
সাহত্য বিচার যাঁরা করেন, তাঁদের রায় সবসময়েই যে সুচ্ঠু হয় এমন নয়। আবিচারের দৃষ্টান্ত বহু 
আছে এবং তা 'নয়ে বহু বাক বিতণ্ডা হয়েছে, কিন্তু একাঁটি আঁবচারের দ্টান্ত বোধহয় তুলনা- 
রহিত, যা এক কালে তাবৎ পাৃঁথবার সাহত্যরাঁসক মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্ট করেছিল। সেই 
বিতকর্ঝড়ের কারণ হল কিপাঁলঙকে পুরস্কার দান করে নোবেল কাঁমিটি টমাস হার্ডর প্রতি যে 
অবিচারকরোছিলেন তারই প্রাতিবাদ স্বরূপ এবং সে যুগের বিদগ্ধ সমাজের কণ্ঠে সেই প্রাতবাদ 
একযোগে ধ্বনিত হয়ে কিপাঁলং-পক্ষাবলম্বীদের অধোবদন করেছিলেন। 

সাহিত্য বিচার বিশেষ দুরূহ এবং বিতকর্মূলক ব্যাপার সূতরাং সবসময়েই যে আমরা 
স.্ঠু বিচারের নিদর্শন লাভ করব তা নয় কিন্তু চিত্তবিভ্রমকারণী অবিচারও যে সংঘাঁটত হওয়া 
উঁচত নয় তা আপামর পাঠকসমাজ অবশ্যই স্বীকার করবেন। তথাঁপ নোবেল কাঁমাটর 'বিচার 
সবসময় মনঃপূত না হলেও প.্রস্কার প্রাপ্ত সাঁহাত্যকগণের জীবন ও তাঁদের সাঁন্টর পারচয়- 
লাভের প্রাত ওৎস্ক্যভাবে প্রত্যেক সাঁহত্য পাঠকের এক 'বিশৈষ মানাঁসকতা ৷ সেই মানাঁসকতার 
অন্তরালে যে মৃখ্য চিন্তাধারা প্রবাহমান তা সম্ভবতঃ এই, আধুনিক ভারতীয় সাহত্যকে পৃথি- 
বাঁর দরবারে প্রাতীষ্ঠত করার পশ্চাতে কাবগুরুর অবদানের প্রথম সোপান হল তাঁর নোবেল 
লাঁরয়েটের সম্মান লাভ অপর একটি কারণ হ'ল নোবেল পুরস্কারের সুদীর্ঘ বিতক্কমূলক এঁতিহ্য। 

একথা সত্য যে সাহিত্যের আবেদন সকল" পাঠকের কাছে সমান নয় কারণ, রূচিভেদ ও 
ওধসক্যের তারতম্যে প্রত্যেক পাঠকই বাঁভল্ন দঁষ্টকোণের বিলাসী । দৃম্টিভঞ্গণর বাভিন্নতা সত্বেও 
সংসাহত্য সম্বন্ধে পাঠককৃল সম্ভবতঃ এই ধারণাই পোষণ করেন যে, সেই' সাহিত্য, যার আবে- 
দন যুগাবসানেও ম্লান হয় না অর্থাৎ যা কালোত্তীর্ণ এবং পাঠকমনে যা নিরন্তর আনন্দদানের 
রসদ যোগার তাইই সং এবং মহৎ সাহিত্য। কিন্তু সংসাহিত্যেরও আবেদন যে সর্বদা সমভাবে 
পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে তা নয়, তার কারণ অর্থনৌতক, ও সামাঁজক কাঠামোর 
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বিবর্তন যা পাঠকের মনে রুচিভেদ আনে এবং যার ফলে বহসময়েই সংসাহত্য বিস্মৃতির কুয়া- 
শায় ঢাকা পড়ে এবং 'িম্স্তরের সাহিত্যের প্রভাবে পাঠক সমাজ বিহবল হয়ে পড়েন, (এখন কি 
সেই বিস্মৃতির যুগ? মনে হয় তাই এই মূহুর্তে জানতে ইচ্ছা করে যে নোবেল লরিয়েট সাল 
প্রধোমা, থিওডোর মমসেন প্রভীতর রচনার মাধুর্য কজন পাঠক এখন উপভোগ করেন) অপরপক্ষে 
নোবেল পুরস্কারই যে সাহিত্য বিচারের শেষ কাঁন্টপাথর নয় তাও যেমন সত্য, তেমনি একথাও 
দ্বধাহীন চিত্তে বলা যায় যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহত্যিকগণের রচনায় সবসময় কালোতীর্ণ 
সাহিত্যের চিহ না থাকলেও সেগ্ীল নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের সৃম্টি এবং প্রসাদগুণ সমান্বিত। 
এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা যায়, এই শতাব্দীতে এবং গত শতাব্দীর অপরার্ধে যাঁরা 

শা*বত সাহিত্য সৃম্টি করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই নোবেল লারয়েট হয়েছেন এবং যাঁরা হনান 
তার মূলে আছে নোবেল কাঁমাটির আবমষ্যকারিতা। 

প্রত্যেক নোবেল লারয়েটের সৃম্টির পরিচয় লাভ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, প্রধান অন্ত- 
রায় হল আর্ক অসচ্ছলতা, দ্বিতীয় কারণ হল বইয়ের বাজারে নিম্নস্তরের রচনার মিছিল। 
শৈষোস্ত কারণাঁটর বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিদেশ সাঁহত্যের যে সব সুলভ 
সংস্করণ (পেপারব্যাক, যা আঁধকাংশ পাঠকের ব্লয় ক্ষমতার মধ্যে) আমরা দেখতে পাই সেগুলির 
দর্বল বিষয়বস্তু এবং কদর্য প্রচ্ছদ নিয়তই আমাদের মনকে পাঁড়ত করে, অবশ্য ব্যাতক্ুম যে নেই 
এমন কথা নয়, যেমন পেঞ্গুইন এবং পেলিকান সংস্করণের উল্লেখ করা যায় কারণ বিষয়বস্তু নির্বা- 
চনে ও প্রচ্ছদ অলঙ্করণে উন্ত সংস্করণের প্রকাশকগণ রুচিবোধের সুস্থ পাঁরচয় দিয়ে আসছেন 
িন্তু অন্যান্য, বিশেষতঃ আমোরকান সংস্করণগুলির (যা কষ্টাঁজ্জত ডলারের 'বানময়ে আমদানী 
করা হয়) বিষয়বস্তু ও প্রচ্ছদ বিকৃত রুচরই পরিচায়ক। সংসাহত্য নিম্নস্তরের সাহত্যের 
প্রকাশনায় একই ধারা অনুসরণের ফলে ফকনার, লুইস, হেমিংওয়ে, স্টেইনবেক প্রভাতির রচনা 
অন্যান্য নিম্নস্তরের সাহিত্যের মাঝে একাকার হয়ে বিভ্রমের সূম্টি করে। বহন উচ্চস্তরের সূচ্টি 
কি কদর্য প্রচ্ছদের অন্তরালে পরিবেশিত হয় তা আমেরিকান সলভ সংস্করণগূলির দিকে দৃষ্টি- 
পাত করলেই বোঝা যায়, অথচ একথা সত্য যে আমেরিকায়, ছাত্রদের জন্য আরও সলভ মূল্যে যে 
বইগৃি প্রকাশিত হয় তার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং প্রচ্ছদ অলঙকরণে আমেরিকান প্রকাশকগণের 
রূচরবোধের স্ীস্থর পাঁরচয়ই আমরা পাই। 

আরও একটি সমস্যা আছে, আমাদের ক্লয়ক্ষমতার সীমানায় যেসব সুলভ সংস্করণের নাগাল 
পাওয়া যায় তাঁর মাঝে উদীয়মান সাহাত্যিকদের স্স্ট সংসাহত্যের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। 
স্বভাবতঃই পাঠকমন তখন নোবেল, প্ীলংজার, গণ্ক্র প্রভাতি পুরস্কারের জয়মাল্য যাঁদের 
ভাগ্যে জুটেছে তাঁদেরই রচনার প্রাতি আকৃষ্ট হয়। সেই কারণেই, পশ্চিমের দেশগৃলিতে এবং 
জাপানে উদীয়মান সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম ও পরিচিতির বিশেষ প্রকাশনার ব্যবস্থা আছে, যার 
আনকূল্যে উত্ত দেশগুলির পাঠকসমাজ সততই সাহিত্যের নবতম বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন থাকার 
সুযোগ লাভ করেন। দূভাঁগ্যের বিষয় এইর্প 'পারচিতি পৃস্তক' আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় 
না। এই ধরণের বইগ্লির আমদানী এত কম যে, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রমুখ বৃহত গ্রল্থাগার ব্যতীত 
অন্য কোথাও তার দর্শন বড় একটা মেলেনা, এর কারণ দিনের মতই স্পষ্ট, টেক্সাসের বীর অথবা 
চিকাগোর গুস্ডাদের মহৎ কাহিনী শোনাবার জন্য অধিকাংশ পুস্তক ব্যবসায়ীদের যতটা আগ্রহ 
পারদার্শতা আছে, সংসাহিত্যের প্রাতি ততটা কৃপাদৃষ্টি এদের নেই কারণ ব্যবসাটা নাকি এরা 
ভাল বোঝেন। 

গত অর্ধশতকের নোবেল .লরিয়েটগণের সৃষ্টি সম্বন্ধে কৌতূহল হয়ে যাঁদ কোনও 
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পাঠক তাঁদের রচনার অনুসন্ধান করেন তাহলে আমাদের সাঁবনয় নিবেদন এই যে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজনের রচনা ব্যতাঁত অন্য কিছ7 লাভের সম্ভাবনা ক্ষাণ। এই সন্ধে এমন একজন নোবেল 
লারয়েটের নাম পেশ করাছি, সুলভ সংস্করণে যাঁর রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি, অথচ 'তিনি 
উনাবংশ-বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেন্ঠ সাহাত্যিক। 
গেরহার্ট হাউপ্টমান ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতুলনশয় সাহিত্যকর্মের জন্য 
১৯১২ সালে নোবেল পরচ্কার লাভ করেন। বিগত ১৫ই নভেম্বর জার্মানীতে তাঁর জল্ম- 
শতবার্ধকশ মহোৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। বোর্লনের শিলার থিয়েটার; হামবূগের ন্যাশনাল 
থিয়েটার, কোলোন এবং ডুদেলডফে্র বৃহৎ নাট্যশালাগ7ালতে ও অন্যান্য সহরে যেখানেই রঙ্গ- 
মণ্টের অবস্থান আছে সেখানে হাউপ্টমানের নাটক অভিনশত হবে। আশা করা যায় জার্মানীর এই 
জাতীয় উৎসবে পূর্ব জার্মানী অংশ গ্রহণ করবে কারণ হাউগ্টমানের জন্মস্থান ওবার-সালজব্লুন 
'পহর পূর্ব জার্মানীর [সলোশিয়া প্রদেশে অবপ্থত। 

নূতন গ্রম্থ 

ক্লনকলস অব কেদারম্ : কে" নাগরাজম্। 
দক্ষিণ ভারতীয় সমাজ এবং জীবনের পারপ্রোক্ষতে বিদেশ ভাষায় রাঁচত ক্রানকলস্ অব কেদারম, 
একটি সহখপাঠ্য উপন্যাস। লেখক কে. নাগরাজম কোন নূতন আঁগঞ্গক অবশ্য ব্যবহার করেনাঁন 
কিন্তু বাকধারার সাবলীলতা লক্ষণীয়। 

কেদারমসহরের আদালতের ঘটনাবহুল বৈচিত্র্য এবং বিবাহিত নরনারীর জীবনে আলো- 
ছায়ার খেলার যে অনুপম রূপ নায়ক গোকর্ণ শাস্তীর নিজস্ব জবানবন্দীতে লেখক আমাদের 
সমক্ষে উপাঁস্থত করেছেন তা বিশেষভাবে উপভোগ্য । প্রচুর চারত্র আলোচ্য উপন্যাসে ভিড় 
করেছে তার ফলে সাধারণতঃ যা হয় তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অর্থাং কয়েকাঁট চিনের রূপায়ন 
যথাযথভাবে পরিস্ফুট নয়। ঘটনার বৈিন্র্য বর্ণনায় লেখকের লেখনী বেশ নিপুণ। ধর্মোংসব, 
মানব মনে জ্যোতিষাদের প্রভাব অথবা জন্ম-মৃত্যুর বর্ণনা বাস্তবমুখী এবং আভনব। অপর 
একাটি সুচিন্তিত দৃশ্য উপস্থাপনে লেখক মন্সিয়ানার পাঁরচয় 'দিয়েছেন_যে দৃশ্যে দেখা যায় 
মহাত্মা গান্ধী কেদারম সহরে উপস্থিত হয়েছেন সহরবাসীর ব্যাকুল আহ্বানে, কারণ তাঁরা ধমণয় 
বিতর্কের সমাধানে অপারক হয়ে তাঁকে আমল্মণ জানিয়েছেন। এই সূত্রে দক্ষিণ ভারতাঁয় 
নন্দনতত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যায় লেখক সূক্ষন্ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 'দিয়েছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে 
জশীবনধর্মী কাঁঠন বাস্তবের চিন্রায়ণে লেখক অত্যন্ত প্রগল্ভ হয়েছেন যা মনকে পশীড়ত 
করে এবং কাহিনীর ধারাবাহিকতায় অহেতুক বাধা দেয়। এই প্রকার নটি সত্বেও দক্ষিণ ভারতীয় 
জীবনের উপর আধুনিক মতবাদ এবং প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারার যে সংঘাত বর্তমানে চলেছে তার 
নিপৃণ চিত্রে উপন্যাসটি সমদ্ধ। 

(01007010165 01 16091217) : 1. ি291918]), 6 ০০ 48512. 01011510752 80555, 

1961. ডা] 4 254 ৮৯ $ 6. 

ফোরটিন গ্টোরণীজ £ পার্ল বাক। 
পার্ল বাকের রচনার সঙ্গে সাহিত্য-পাঠকের পরিচয় সম্ভবতঃ “গুড আথ”” উপন্যাসের মাধ্যমেই 
সচরাচর ঘটে। চীন এবং জাপান দেশের মানুষ, তাদের সামাজিক রাঁতি-নীঁতি ও আচার-ব্যবহার 



১৩৬৯] বিদেশন পাঁহত্য &২৭ 

সম্বন্ধে পার্ল বাকের মমত্ত্রপূর্ণ বিদগ্ধতা সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর রচনার পাঁরমাণ নির্ণয় করা 
শ্রমসাধ্য ব্যাপার, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং ছোটগন্প তান প্রচুর লিখেছেন এবং স্বাভাবিক 'নিয়মানদ- 
সারেই তাঁর সবগদীল রচনাই যে উৎকৃষ্ট এবং রসোত্তীর্ণ তা নয়, কিন্তু রচনায় বাকধারার যে বিশিষ্ট 
ভঙ্গ লক্ষ্য করা যায় পাঠকক্ূলকে আকৃষ্ট করবার পক্ষে তা বিশেষ অনূকূল। 

সম্প্রাত তাঁর যে গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার রচনাকাল দ্বিতীয় মহাযদ্ধের মধ্যকাল 
থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ যদ্ধের পরে মানুষের মধ্যে যে ভয়াবহ সমস্যার ঝাঁটকাবর্ত 
প্রবাহিত হয়েছে তার স্পর্শ প্রায় প্রত্যেক গঞ্পতেই আছে কিন্তু সমস্যাগ্ীলর উপস্থাপনে পার্ল 
বাক কোনও মুল্সীয়ানার পরিচয় দিতে পারেনান পরন্তু আতীরন্ত ভাবাবেগ এবং বাঁধাধরা ছকে 
নায়ক-নায়িকার মিলনের বর্ণনা সমস্যাগটীলকে স্তিমিত করে দিয়েছে । পার্ল বাকের রচনাশৈলণতে 
যে কারদকার্ষের সুষমা লক্ষ্য করা যায় তা এক্ষেত্রে অন্পস্থিত। 

প্রচারমূলক সাহিত্য যা নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহাত্যিকের কাছে আমরা আশা কার না 
তারই আভাস যেন এই গল্পগ্রন্থে লক্ষ্য করা গেছে । “ঁদ সিলভার বাটারফনাই” গল্পাঁটর পাঠশেষে 
এ কথাই আমাদের মনে হবে যে লালচীন অত্যাচারের রাজত্ব, মানুষের ওপর কমন্যনিস্ট সরকারের 
অমানুষিক পেষণের যে বর্ণনা করা হয়েছে তার সত্যতা নিরূপণ করবার মত দালল আমাদের হাতে 
নেই সৃতরাং বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে এটুকু বলা যেতে পারে যে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে 
প্রচারের যে প্রচেষ্টা আছে তা সহজেই দর্ন্টি আকর্ষণ করে। 

-/7012617510125  ৮৩ঞা] 39০৮, 1961. 01100 108. 290 72. $4.00. 

দি কমনওয়েলথ পেন £ এ. এল ম্যাকলিয়ড, সম্পাদক। 
বৃটিশ কমনওয়েলথ, অন্তভুর্ত যে কাট দেশ আছে সেই সকল দেশের গুণীব্যান্তগণ আমেরিকার 
এক সাহত্যসভায় নিজ দেশের সাহত্যের মান ও প্রাঁত সম্বন্ধে বন্তুতা করেন। ভারত, 'সলোন, 
পাকিস্তান, সাউথ-আফ্রিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, 'নউজিল্যাপ্ড, ওয়েস্ট-আ'ফ্রকা, মালয় এবং 
[সঙ্গাপুর প্রভীতি দেশগুলির পাণ্ডিতব্যান্তগণ এই সভায় যোগদান করেন এবং তাঁরা প্রায় সকলেই 
নিজ দেশের 'বিশবাবিদ্যালয়ের কৃতাবদ্য শিক্ষক। 

গ্রন্থাটর সম্পাদনা করেছেন এ. এল" ম্যাকালয়ড। মুখবন্ধে তিনি বলেছেন-_ 
“0০01770011/9910) 11661200176 15 119৬ 2170 61758511) 10 1099 /917160 2. 1611121197)16 
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720100121 11016195 01151161151) 501)01915 11 (116 10970 ঠি. 

সম্পাদক মহাশয়ের এই বিবৃতিপাঠে তাঁকে বিশেষ আশাবাদী মানুষ বলে মনে হয়, কারণ 
[তান আশা করেন যে এই শতাব্দীর সাহিত্য-পাঠক এবং পণ্ডিতগণ যেমন অর্ধশতাব্দীকাল ধরে 
সপ্তদশ শতাব্দীর সাহত্যকর্ম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন তেমান তাঁরা পরবর্র্ণ অর্ধশতক 
কমনওয়েলথের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ওৎস.ক্য প্রদর্শন করবেন। কোন য্বাস্তর ওপর নির্ভর করে 
ম্যাকলিয়ড এর্প "বরাট ভবিষ্যদ্বাণ করতে সক্ষম হয়েছেন তা আমাদের অজ্জাত তবে এ কথা 
স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরনের প্রচেম্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। সাহত্যের চচণ কমনওয়েলভুন্ত 
দেশগ্ীলতে কি পারমাণ উৎকর্ষ তা লাভ করেছে তার সম্যক পাঁরচয় হয়ত এই গ্রল্থাটতে পাওয়া 



৫২৪ জজকালনন [ সরহায়ণ 

যাবে না, কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টার যে প্রভৃত প্রয়োজন আছে সে কথা অনক্বাঁকার্য, কারণ প্রাতীট 
দেশের সাঁহত্য এবং তার প্রগাঁতর ইতিহাস বিবসাহিতোয় দরবারে পেশ করার এট একাট অন্যতম 
উপায় বলেই মনে হয়। আশা করা যায় এই দষ্টান্ত অনুসরণ করে পৃথবার 'বাশষ্ট প্রকাশকগণ 
উদ্যোগী হয়ে এরুপ সঙ্কলন গ্রন্থের প্রকাশে এখন থেকে মনযোগ হবেন এবং যার ফলে গ্রাত 
বংসর 'বিম্বসাহিত্যের রসাম্বাদনে আমরা সক্ষম হতে পারি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সীট প্রেস 
এ বিষয়ে যে 1বশেষ অগ্রণী সে পারিচয় আশ্নরা পূর্বে পেয়েছি এবং সং-সাহিত্য পাঁরবেশনে পুনরায় 
ত'রাই নূতন পথের সন্ধান দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হলেন। 

176 0071/1011)/601)) 161, 40 10000000101 (0 11)9 1106180016 01 016 73110191) 
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আলোচল। 

গ্বাধীনতা ও স্জনতা 

মুন্তর হাওয়া ভারতের অজ্গেপ্রত্যঙ্গে পনেরো বছর ধরে বইছে। এ হাওয়া স্বাধীন হাওয়া; 
এ হাওয়া নিষেধ শুনতে চায় না, চায় না কোনো বাধা মানতে । পাঁরবেশের এ হাওয়া দীর্ঘ পনেরো 
'বছরের মাথায় যতখানি না মলয়ানিল, ক্ষেত্র বিশেষে ততখানি উদ্দাম। ওরা বাধা মানে না। 
চণ্চল। 

যাহোক, তব স্বস্তির কথা যে ওটা ম্যন্তির হাওয়া। য্যন্তর কথা এই যে ও-হাওয়া 
পরাধীন নয়, স্বাধীন দেশের মতোই স্বাধীন। আসমুদ্র হিমাচল ওর গতায়াত। ও-হাওয়া 
মান্তর হাওয়া। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ভারতের বুকে বইছে । ক সুখে ক দুখে ওই মীন্তর 
হাওয়া আমাদের সঞ্গী। পশ্মতাল্লশ কোট ভারতীয় জনতা প্রাত মুহূর্তে এ হাওয়ায় ঈনর্ভরতা 
খজছে। 

সাঁত্যই ক 'নর্ভরতার সন্ধান দতে পেরেছে সে হাওয়া-ষে হাওয়া এ মরলোকের হৃদ. যন্কে 
ক্রিয়াশশীল রেখেছে ? প্রত্যহ যে বায়ু থেকে আমাদের *্বাস গ্রহণ ও পাঁরত্যাগ ? কিছ? নিভরতার 
সন্ধান যে সে হাওয়া দিতে পারেনি এ উত্তি অবশ্য অনেকের বিবেচনায় বাহ্ল্য। অবশ্য প্রতিপক্ষ 
আপাতত সে প্রশ্নে ব্যাঘাত ঘটাবে না। কিন্তু সে নিভরতার পরিমাপ জানতে স্বাধাঁন নাগরিক 
স্বতঃই আগ্রহীঁ-যেহেতু তিনি জানতে পেরেছেন, যে মৃত্তর হাওয়ায় তিনি লালিত, দীর্ঘ পনেরো 
বছর যে মান্তর আবহাওয়ায় তিনি প্রাতপাঁলত, কি জানি কি বৈগ্ণ্যে তার পরিবেশ জুড়ে 
বিশুদ্ধতার পাঁরবর্তে ক্রমবর্ধমান অনাচার! অথচ দীর্ঘ পনেরো বছরের মান্তির হাওয়ায় 
[িশদ্ধতাই কাম্য ছিল। 

অথচ পাঁরবেশ জুড়ে আঁস্থরতা। মায়ের শৃঙ্খল মোচন হয়েছে 'রুন্তু শৃঙ্খলা গ্রল্থন 
হয় নি। 

কিন্তু কোন কারণে 2 
স্বীকার করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করা কাপুরুষের লক্ষণ যেহেতু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার 

মানপত্র আমাদের হস্তগত হবার পর মাতৃভূমিকে নানাভাবে নানা শোকে রোগে বিয়োগ-ব্যথায় 
জজর্শরত হতে হয়েছে। এবং তা সংঘটিত হয়েছে একাদিক্রমে, পর পর। যুদ্ধ, মহামারী, 
আন্দোলন, স্বাধশনতা, দেশবিভাগ-দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা ইত্যাদি 
একের পর এক মাতৃভঁমিকে নিদ্রাহীন করে তুলেছে । এবং উপর্যৃন্ত কতকগাীল কারণে অর্থনৌতক 
অবনতির অবমাননায় হতাশ হয়েছি। যার ফলশ্রীতস্বর্প ঘরে-বাইরে দেখা 'দিয়েছে নৈরাশ্য। 
শুধু নৈরাশ্য। কি ব্যান্ত জাঁবন, কি সমাজ জাীবন- সবর; প্রায় সর্বস্তরে । 

ফলত, শিক্ষা সঙ্কট প্রকট; বেকার সমস্যা উৎকট। জাবনযান্লার মান নিম্নাভিমুখা; 
নিদারুণ ধন বণ্টন বৈষম্যে একশ্রেণীর সুযোগ সম্ধানীর লালসায় দ্বব্যমূল্য উধর্ধগামী। অথচ 
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দ্রব্যমূল্যের নিদারুণ উত্তাপের থার্মোমিটার এক বাঁকানিতে মধ্যাবন্তের ক্ষমতার স্তরে নিয়ে আসার 

একমান্র ক্ষমতা যাঁদের উপর দেশবাসাই ব্যস্ত করেছেন, অবস্থান্তরে তাঁরাও দর্শ কমা! 
সূতরাং দীর্ঘ পনেরো বছরের হাওয়ায়, পারবেশে আর বিশুদ্ধতা ধর্ম বর্তমান থাকে 

কোন অলৌকিক কারণে! 
এবং তা থাকা 'কাণ্টিং অসম্ভব বলেই আজ পাঁরবেশ জুড়ে এই আঁ্থরতা। হাওয়ায় 

যেন কিসের মাদকতা! চিমনির ধোঁয়ার বিষাদময় ধূসরতা যেন সমাজমনেও প্রবেশ করেছে। 

অথচ এতটুকু সংস্থ পঁরবেশের প্রত্যাশী আমরা। আপাঁন আমি সকলেই। ধূসর আবহাওয়া 
আমাদের দ:ভগ্যক্রমে যাঁদ না গ্রাস করেই থাকে তা'হলে পাঁরবেশ জুড়ে এই বিশঙ্খলা কেন ? 

কেন? অথচ পনেরো বছর স্বাধীনতা অর্জনের পর সমাজজীবনে, মানাঁসকতার ক্ষেত্রে 

আমাদের যতখাঁন এঁগয়ে যাওয়া কর্তব্য ছিল, অন্তত অন্য স্বাধীনরাষ্ট্রের প্রাথামক পর্যায়ের 

তুলনায় আমরা কতটুকু সম্মুখভাগে পা রাখতে পারাঁছ, সে প্রশ্ন সাঁতাই আজ ভাববার মতো। 

[তন তিনটে পণ্চবার্ষকী পাঁরকল্পনা স্বাধীন নাগাঁরকের কাছে ছু যে সুখের স্বাধীন 
স্বপ্ন রচনা না করেছে তা নয়। কিন্তু সুবৃহৎ পাঁরকজ্পনার পাশাপাঁশ ক্ষদু্রু উন্নয়নের, মাঝারি 
মানোন্নয়নের জরুরী প্রশ্নগুলি যে আনবার্যভাবে ঢাকা পড়ে গেছে, এবং ক্লমশ যেতে চলেছে সে 
[বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জামির উপর অস্বাভাঁবক জনতার চাপ, শহরে আতরিন্ত 'মধ্যে 
মানুষ কীটের' মতন যখন অবস্থা, চতর্দকে জঞ্জাল এবং অস্বাস্থ্য অপনুম্টি সমাজমনে নানা 'বাঁচন্র 

ভেজালের যখন ছড়াছড়ি তখন সমস্যাময় এই পাঁরবেশে সুস্থ আবহাওয়ার অবসর কোথায় ? 
ফলত সমাজের দেওয়াল ভেঙে পড়ছে, ক্ষেত্র বিশেষে ধস নামতেও উদ্যত। উপায় নেই; 

যেহেতু উপায়হণীন আবহাওয়া। এবং ফলশ্রাত [হসেবে সামাঁজকতায় আমরা পরাজ্মখ; যোগের 
প্রাতি সম্মান প্রদর্শনে আমরা অপারগ; প্রাতযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা অন্তর্মখীন; ভবিষ্যতের 
উদ্দেশ্যে পরমুখাপেক্ষী। সাহায্যই যেন আমাদের অন্যতম ভরসা, অনন্য পাথেয়। 

মলয়শঙ্কর দাশগঃপ্ত 

এটাচ অব 'দি পোয়েট 

মাকিণ মুল্লকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত নাট্যকার ইউাঁজন ওনীলের অপ্রকাঁশত নাটক এটাচ 
অব দি পোয়েট-এর পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় ১৯৬০ সালে সুইডেনে প্রথম আঁভনয় আয়োজন 
করার পর। জীবনের শেষ কবছর দ.রারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ওনীল কি 'লিখোছলেন তা 
জানা যায়নি। এমন কি সেই সময়ে যা লিখেছিলেন, তাতে তৃপ্ণ হতে না পেরে লেখা নাটকগাঁল 
ছিড়ে ফেলোৌছলেন এই ছিল জনশ্রুতি । তবে বর্তমানে এ সময়ে লেখা অন্ততঃ ৬টি নাটক 
আঁভনাঁত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো দু একাট পাওয়া যাবে এমন আভাস পাওয়া গেছে। কিন্তু 
আমাদের দেশে বোধ হয় নাটকাঁট খুব পাঁরচিত নয়। 

নাটক, সত্যকারের ভাল নাটক, দেশ কাল পান্লাতীত। সেক্সপাঁয়র বা কালিদাস বা ম্যালে- 
যার আজও তাই সমান উপভোগ্য । এই স্বকালের চোঁহদ্দির মধ্যে থেকেও কালাতখত হবার 
ক্ষমতা আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কৰাচংই দেখা যায়। হয়ত তাই আজকালকার নাটক দশর্ঘ- 
কাল জনস্মাদরে আঁভনীত হলেও হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত আভনয়ের পরেই জনমানস 
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থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়। ওনীলের নাটকাবলী কিন্তু এর এক ভাস্বর ব্যতিক্রম। 
জীবিতকালে ওনীল নাটকের জন্য ষত প্রশংসা বা যে সম্মান পেয়েছেন, মৃত্যুর পরেও তার 
চেয়ে বেশী বই কম পাচ্ছেন না। 

এটাচ অব 'দ পোয়েট-এর কাঁহনীতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। কাহিনীর নায়কের 
উচ্চাঁভলাষ ও বিরূপ পারিপাশ্র্বকের জীবনব্যাপী অসমদ্বন্দের ইীতিহাসই 'ববৃত হয়েছে 
নাটকে । কাহিনীটি সংক্ষেপে হল এইরকম ঃ আয়ার্লযাণ্ডের এক মফঃস্বলের সামান্য দোকানদারের 
ছেলে মেজর কনওয়েল ম্যালান। তাঁর ছেলেবেলাতেই তাঁর বাবা বেশ 'কছন পয়সা করে একটি 
প্রাসাদ নিমা্ণ করে বসলেন কিন্তু ম্যালান ক্যাসল-এর হবু মালিক কনকে বন্ধু-বান্ধব পাঁর- 
তেরা দোকানদারের ছেলে বলেই ঠাট্রা বিদ্রুপ করত। কিছুটা তাদের বিদ্রুপে উত্যন্ত হয়ে, 
আর কিছুটা উচ্চাঁভলাষের তাড়নায় কন গেলেন নেপোলিয়*র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে । সেখানে 
বেপরোয়া বীরত্বের জন্য কন মেজরের পদে উন্নীত হলেন। যুদ্ধ শেষে নিজের ঘরে 1ফরে 
এলেন মেজর কর্ণেলিয়াস ম্যালান। কিন্তু পুরোণো অস্মাবধা তখনও বর্তমান অথচ আগে যা 
সহ্য হত নবলব্ধ প্রশংসা আর ক্ষমতার স্বাদ সে শক্তিতে ফাটল ধারয়েছে। ফলে পাঁর- 
বেশের সংগে কিছুতেই 'নজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেন না 'তান। শেষ পরত তাই সমস্ত 
সম্পান্ত বিক্লী করে স্ত্রীকন্যা সহ তিনি পাঁড় জমালেন আশার উৎস নতুন মহাদেশ আমেরিকার 
উদ্দেশে । 

পুরোণো দিনের খোঁচা আর বারবার 'বি'ধবে না এই আশা 'নয়েই কনের আমোরিকা 
আগমন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলনা। অল্পাঁদনেই বোঝা গেল নতুন দেশটাও মাঁটর, সেখান- 
কার মানুষও রন্তমাংসের। বোঝা গেলেও করা গেলনা কিছু কারণ নানা ধরণের ব্যবসায়ক তথা 
অব্যবসায়িক প্রচেন্টায় হাতের জমানো অর্থের অধিকাংশ খরচ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে শেষ 
পর্যন্ত এক মদের দোকানের মালিক হয়ে বসলেন তিনি। মালিক অবশ্য বলেন নামেই, করণীয় 
কাজ যা কিছু করেন তাঁর স্ত্রী আর মাইনে করা লোকজন। তিনি তাঁর মেজরের পোষাক পরে 
বসে বসে আকন্ঠ মদ্যপান, মোসাহেবদের মধ্যে বালি করেন আর নিজের গৌরবময় অতাঁত 
জীবনের বহুবার বলা কাহিনী ফলাও করে তাদের কাছে পাঁরবেশন করেন। 

শনাজের পাঁরিপাশ্রবিকের সম্বন্ধে উদাসশন মেজর জানতে পারে 'ন যে, লোক তাঁকে 
অবজ্ঞা করে, করে উপহাস। তাই কল্পনার প্রাসাদে স্ব্ন-বিলাস ভালই লাগাঁছল তাঁর। 
জীবনের যেট,কু ফাঁক ছিল সেটুকুও ভরে রেখেছিল তাঁর সাধের ঘোড়াটি। তার পরিচর্যা আর 
তার চে চেপে অনেকটা সময়ই কাটত তাঁর। 

এমনি ভাবে নেহা মন্দ কাটছিল না দিনগুলো কিন্তু হঠাংই ঘটল বিপর্যয়। একটি 
সাধারণ লোক এসে তাঁকে যথেচ্ছ অপমান করে গেল। মেজরের মিলিটাঁর রন্তু গরম হয়ে গেল, 
দ্বন্দবযুদ্ধের আহবান প্রত্যাখ্যান করায় নিজের হাতে তাকে উপয্ন্ত শাস্তি দেবার জন্য চাবুক 
মারতে গেলেন তাকে । সে লোকটি মেজরের রীতিনীতি আদব-কায়দার ধার না ধেরে সোজাসাঁজ 
পীলশে ধারয়ে দিল তাঁকে । জেল হাজতে বন্দী হয়ে থাকতে হল নেপোলিয়'র বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
বার মেজর কর্ণেলিয়াস ম্যালনিকে। রূঢ় বাস্তবের প্রচণ্ড আঘাতে কজ্পনার রঙধন পরকলা 
ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল, প্রকাশিত হল জীবনের রুক্ষ, নগ্ন" রি্ত, জীর্ণ বিবর্ণ রূপ । সবাঁকছু 
শুন্য হয়ে গেল তাঁর কাছে। এরপর আত্মহনন ছাড়া করণীয় কিছ; ছিল না তাঁর। তবে নিজেকে 
না মেরে নিজের দ্বিতীয় সন্তা সখের ঘোড়াটিকে। সংগে সংগে মেজর কর্ণোলয়াস ম্যালানর' 
মৃত্যু হল, বেচে রইল দোকানদারের ছেলে কন। 

৫ 
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গ্রীক ট্র্যাজেডির মত অবশাম্ভাবী পাঁরণাঁতর দিকেই এগিয়ে গেছে কর্ণোলয়াস ম্যালানর 
জীবন। বোঝা যায় প্রকতির হাতে মানুষ কেমন অসহায় ক্রীড়নক। তবু ও'নীলের অন্যান্য 
নাটকের মত এ নাটকেও মূল চারিত্রগ্লি আশ্চর্যরকম আত্মপ্রত্যয়শীল। জীবনের বন্ধ্ূর পথে 
হারলেও হার মানতে রাজা নয় তারা, মার খেতে খেতে ফিরিয়ে মারের জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে। 
কনের স্্রী-কন্যার চিত্রে সেই আত্মপ্রত্যয়, সেই খজ.তা অতি প্রকট। তাদের পরিপ্রোক্ষিতে কনের 
হাহাকার, বন্ত্র বিদীর্ণ বনস্পতির মত অবস্থা পাঠক ও দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে। 
আঁত সাধারণ কাহিনীও সেই সুবাদে অসাধারণত্বের কৃতিত্ব দাবী করে। 

আজ আমাদের সমাজে যে ভাঙন ধরেছে তাতে মেজর কর্ণোলয়াস ম্যালনির মত মানুষের 
খোঁজে বেশীদূর যাওয়ার দরকার নেই। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের মধ্যে কনের সমগোত্রীয় অনেককেই 
পাওয়া যাবে। অতাঁত জীবনে গর্বের বস্তুর অগপ্রতুলতা যাঁদের ছিল না, আজ তাঁদেরই নামতে 
হয়েছে অপমানের তলে। বর্তমান যাদের বন্ধ্যা, ভাবষ্যতে নেই আশার দ্যুতি অতাঁত ছাড়া 
তাদের আছে কিঃ অনেক সময় এদের ভুল হয়, বর্তমানের মধ্যে অতাঁতকে এনে চরম আত্মপ্রসাদ 
লাভ করে। তারপরই হঠাং রূঢ় বাস্তবের কশাঘাতে চমকে জেগে উঠতে হয় আর তখনই ঘটে 
চরম ট্র্যাজেডি। তখনো পর্যন্ত যে আত্মসচেতনতা তাকে জনতার মধ্যে ল.প্ত হতে দেয়ান, তার 
অবল;প্তির সংগে সংগে সেও যায় তলিয়ে সমান্টর নামহীন গোত্রহীন অন্ধকারের অতলে। সেদিন 
এক হারায় বহনতে। 

বাংলা নাটকে ভন্নদেশীয় জ্ঞানবুদ্ধর সমাবেশ নিত্য ঘটনা কিন্তু সর্বত্র এ জ্ঞান যে পূর্ণ ও 
সুষ্তুভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে এমন নয়। সে তুলনায় ও নীলের বহ্ নাটক বিশেষ করে এটাচ্ 
অব দি পোয়েট স্বদেশ পরিবেশে রূপান্তরিত করলে তা শুধু মনোহরণই করবে না জ্ঞানদায়কও 
হবে। এ ছাড়াও প্রকৃত শক্তিশালী নাট্যকারের রসোত্তীর্ণ কালোত্তীর্ নাটক পাঠে আনন্দও কম 
পাওয়া যাবে না। 

রাঁব মিন 
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লোকাশল্প 

লোকায়ত জাঁবনদর্শন লোকাঁশল্পেরই এক প্রকাশ। ক্লাসিক জীবনদর্শনে লোকচিন্তার কোনই 
সুযোগ ছিলনা । সেখানে ক্লাসিক শিল্পকলাও জনসাধারণের প্রাত যথেম্ট পাঁরমানে আগ্রহশীল 
যে ছল না তার প্রমাণ অগাঁণত ভাস্কর্ষ্যে চিত্রে ছড়িয়ে আছে। ক্লাসিক শিল্পের যে সুর তা 
শুধুমান্র সামাজিক মর্যাদায় উন্নতাশির [বিশেষ সম্প্রদায়ই পালন করতেন। সেখানে অগাঁণত 
মানুষের আনন্দ বেদনার কথা প্রকাশ পেয়োছল এক বিশেষ শিল্পরীতিতে যাকে আজ লোকায়ত 
শিল্প বলে অভিহিত করাছি। বহ পুরুষ ধরে একই জাীবনদর্শনের তলায় মানুষ তার নিজের 
[বশবাস, নীতি সামাজিক বাল্ব মূল্যকে প্রাতপালন করেছে। দেখা যায় যে বাভল্ন দেশের 
লোকাঁশজ্পির রীতিতে এক ক্লাঁসক বিপরাঁত জাবন মূল্য মর্যাদা পেয়েছে। পৌরাণিক ঘটনার 
সন্নিবেশ লোকাঁশল্পের এক বিশেষ অঙ্গ । বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতের সুনীতি, দূর্শীতির 
লড়াই লোকশিল্পের এক মনোজ্ঞ প্রকাশ । সাধারণ মানুষের রীতি, নীতি, বিশ্বাস যা বহ্কাল 
ধরে একভাবে প্রচলিত তার প্রতিফলন প্রতিটি রেখায় প্রাতাঁট মাটির পৃতুলে। বহযূগ লালিত 
বহু প্রাতনী আবেষ্টনীকে লোকশিল্প বহুভাবে পূস্ট করেছে-সেই বিশবাসের গায়ে মর্যাদার 
অলংকার চাঁড়য়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে বিশেষ এক অর্থনোতিক বলয় পাঁর- 
ক্লমা গ্রামীন মানুষকে তার প্রচালত 'বি*বাসের মধ্যে নাবন্ট আত্মসমাহত করে রেখোঁছল। ক্লাসিক 
শিল্পকলার বহন প্রকাশের বাভল্ন বিষয় বস্তুর সঙ্গে লোকাঁশজ্পের বিষয়গত মিল আছে । তবে 
এই মলের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ । যুগে যুগে নতুন দার্শীনক চিন্তা নতুন সামাজিক মূল্যায়ন রাজ- 
ধানীর শিল্পকলাকে নব নব সঙ্জায় সভ্জিত করেছে। বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রেও নতুনতর সভাতার কথা 
পাথরে, রংয়ে রূপায়িত হয়েছে । একটি মান্র বিশ্বাসকেই আকড়ে ধরে রাজধানীর শিজ্পকলা 
একই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে বহতর নবচন্তা রাজধানীতে শিল্পকলায় তার বহতর 
প্রকাশকে বৈচিত্র সম্পন্ন করে তুলেছে। কিন্তু লোকশিজ্পে একই সুনীতি, আর বিশ্বাসের কথন 
বহযগ থেকে মানুষ সযত্বে লালন করেছে। তাকেই মহত্ব দিয়েছে তার দৈনল্দিন অশবন ধারণের 
পথে। গ্রামে যে অর্থনোৌতক চিন্তা এক বলয় পরিক্রমায় পট;য়া, কুম্ভকার, চাষী, কামার সকলকে 
একই জাীবনদর্শনে সীমাবদ্ধ করেছিল, সেখানে আধুনিক কালের সুদূর প্রসারী বিস্তার সেই 
চিহত বলয়কে নতুনভাবে, নতুন সমাজচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সাজাচ্ছে। বহকাল ধরে গ্রামের সঙ্গে 
রাজধানীর সংযোগ সূত্র ছিল কর আদায়ে মাধ্যমে। তার জন্যে রাজধানধর রাষ্ট্রনোতিক উত্থান 
পতন, তার পন্রাতননীচিন্তার অবলদপ্তির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঢেউ গ্রামের সেই শৃঙ্খীলত অর্থনোতিক 
চিন্তাকে বিন্দুমান্র প্রভাবত করেনি । সেই মাধুরীমাখা কৃষ্প্রেমে লোকে রাস দোল ঝৃলন 
করেছে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পুরাতন” ভাব আবেক্টনী সক প্রাতপালন করেছে। রামায়ণ 
মহাভারতের স্মনীতির বিশ্বাসকে মূলধন করে এক বিশবাসভাজন সমাজ চিন্তায় নিজেদের আপন 
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মনোজগতকে এ*বরশালণী করেছিল। তাতে বিন্দুমান্তর আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। কিন্তু আজকের 
নবীন সমাজে যন্তের সুদূর প্রসার বিস্তার অর্থমূল্যকে এক বিশেষ পাঁরপ্রোক্ষতে বন্টন করেছে। 
সেখানে রাজধানীর বিভিন্ন সংস্থা ছাঁড়য়ে পড়ছে-দেশের শিরা উপশিরার বহুকেন্দ্রে। আজকে 
কর অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন সমাজে বেশী । তাই যন্তযুগের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহৃযূগ 
লালিত বহু যুগ সণ্টিত জীবন ধারণের ধারণাকে সবলে আঘাত করেছে আজকের নতুনতর চিন্তার 
মূল্যায়ন। তাই লোক শিল্প বলতে যাকে বুঝতাম, যে শিল্পে সহজ সরল মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার 
মূলধন খুজে পেয়োছল, তার অবল:প্তি প্রত্যাসন্ন। বিগত পণ্টাশ বছর আগেও লোকাঁশল্প 
সম্পর্কে সচেতনতা যথেন্ট পাঁরমাণে কম ছিল। সেখানে আজকে লোকাঁশল্পের ধারায় আধুনিক 
বহু শিল্পী অন্প্রাণিত হয়ে নতুন সংমিশ্রণে কাজ করে চলেছে । এই সংমিশ্রণে শহুরে শিল্পকলা 
পাঁরপুস্ট হচ্ছে। তার আরও নতুন 'দিকে প্রসার ঘটেছে । এই সংমিশ্রণ ভাল কিংবা অসার তার 
কথা নতুনকাল বিচার করবে। তবে এই সংমিশ্রণ এক তরফাই হবে। কেননা যে চিন্তার আওতায় 
গ্রামীণ সভ্যতা তার পাঁরপুষ্টি পেয়েছিল তা অবল:প্তির পথে। আর লোকাঁশম্পীর পক্ষেও 
তয়শহরেজধজ হবগ লতর্যোটৌযে তমৌর রবললরবল রবলরণেগ নেৌঁতিশৌ নিীনোৌশ নোৌঁরটেতব 
শহুরে জীবনের নানা উত্থান পতনের সঙ্গে একাত্মবোধ করার মধ্যেও বাধা প্রচুর। অবশ্য লোক- 
শিল্প অবলুপ্তির পথে এই বলে হা হতাশ করারও কোন যাঁন্ত নেই। কারণ বহুযূগ ধরে যে 
সংযোগ সূত্র শহর ও গ্রামকে সংযুন্ত করেছিল তার প্রভাব আজ শেষ হয়েছে-নবীন সভ্যতার 
আওতায় । হয়তো আবার নতুন কোন বিশ্বাসের মর্যাদা নিয়ে কোন গণ্ণশিল্প তার নতুন কথন সুরু 
করবে । তবে সেখানে গ্রামীণ আর শহরে রূপের মধ্যে ফারাক থাকবে কম। বোধ হয় রূপগত 
বিশ্লেষণ একই থাকবে। লোকশিল্প বলতে যাকে বুঝতাম, বহু শতাব্দী পরে তার এক পর্বের 
শেষ হবে। এই শেষের পালাগান শুধুমাত্র এই দেশেই নয়, সবদেশেই তার আসন হারাচ্ছে । এখানে 
একটা কথার উল্লেখ বোধহয় অযৌক্তক হবে না_সবদেশেই লোকাঁশজ্পের ধারার মধ্যে এক 'বশে- 
যত্ব লক্ষণীয়। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই লোকাঁশল্প এক বিশেষ সর্বজনীন চিন্তার আওতায় 
বেড়ে উঠেছে। লোক বিশবাস, লোকায়ত দর্শন সবজায়গাতে একই মর্যাদার সঙ্গে আপন আসন 

প্রীতম্ঠত করেছিল। 'বাভন্ন দেশের লোকাঁশল্পের ধারার মধ্যে যে চিন্তাগত, রূপগত মল, 
সেই শিল্প গড়ে ওঠাড় জন্যে আদিম এবং নিওল্যাথক সভ্যতার সংযোগসত্র বিশেষভাবে বলবান। 
একই সমাজ দর্শনের আওতায় সবদেশেই লোকশিল্পের মূলধারণাকে জীবনে গ্রহণ করেছিল। 
সেই ধারণাকেই বহ্ পুরুষ ধরে, রাজধানীর উত্থান পতনের বাইরে, আপন মানাঁসকতায় একই 
সমাজ চিন্তার শৃংখলায় সংবদ্ধ করেছিল। তাই 1বভিন্ন লোকশিল্পে অনেকসময়ে একই সমাজ- 
চন্তার প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়াও লোকাঁশল্পে ক্লাঁসক শিল্পাবরোধী এক বেদনার সুর সবন্ব 
ছড়িয়ে আছে। যেন মনে হয়-অবদামিত অগ্াঁণত মানুষের বেদনার রূপ' এক ব্যাথার কান্নায় প্রকাশ 
পেয়েছে । সামাঁজক মূল্যে নির্গণ অজম্্র মানুষের ওপর যে আবিচারের বোঝা শাসকশ্রেণীর 
লোকেরা চাপিয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল লোকশিজ্পে। এ তাদের একান্ত আপন, একান্ত 
নিজস্ব করে পাওয়া, তাই লোকশিল্প এত সহজ, এত অনাড়ম্বর, এত সং। 

*শলশীলতা এবং ডি. এইচ. লরেন্সের ছাবি 
সতরোই জুন 'উননশো উনান্রশ। লশ্ডন শহরে সব খবরের কাগজে শঈলতাহানির জোর খবর 
বেরুলো। ডেইলণ এক্সপ্রেস লরেন্সের ছবিকে অসভ্য, বর্বর ইত্যাদি ভাষায় আভযস্ত করে 
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লোকেরা যে অশ্লীলতাদোষে দস্ট হয়ে পড়বে এই বলে ভীতি প্রকাশ করল। ডেইলী টেলিগ্রাফ 
আরও এক পর্দা উশ্চু সুরে বল্লে যে লরেন্সের ছাবি সাধারণের প্রতি এক চুড়ান্ত অপমানের কথা। 
এর কিছাদন আগেও লরেন্সকে নিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। তাঁর প্রকাশিত দুটি উপন্যাস 
পরেনবো” এবং “লেডি চ্যাটা্লির প্রেম” লপ্ডনের লোকেদের নাকি অপমানিত করোছল। যার জন্যে 
ওই উপন্যাসদুটি অকালে মাটির তলায় যেতে বাধ্য হয়। আজও লম্ডনে উপন্যাস দুটি নিয়ে 
জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। যা হোক দুই ঝড়ের মাঝখানে লেখক িজ্পী লরেন্স যথেষ্ট বেদনা 
বোধ করেছেন। তাঁর সেই সময়ের যে সমস্ত চিঠি প্রকাশ পেয়েছে তাতে তাঁর ছবির প্রতি 
সততা এবং লোকের প্রতি এক ক্লান্তিকর অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। ঝড় প্রথমে উঠলো জুলাই 
মাসের পাঁচ তারিখে । ওয়ারেন গ্যালারীতে তখন লরেন্সের এক প্রদর্শনী চলছিল। পুলিস এসে 
ওই সমস্ত ছবিকে “অশ্লীল” বলে আভিযোগ করে এবং তেরটি ছবি, প্রকাশিত একটি ছবির বই 
এবং বিখ্যাত শিল্পী ব্লেকের চিত্র প্রকাশনের একটি খণ্ড বাজেয়াপ্ত করে। 

উইলিয়াম ব্েকের ছবিগ্লও পুলিশ অধ্লশল বলে আভযোগ করে। পরে যখন প্রমাণিত 
হলো যে শিল্পী এক শতাব্দী আগে মারা গেছেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া 
হোল। কিন্তু লরেন্সের বিরুদ্ধে অশ্লীল ছবি আঁকার দরুণ যে আঁভযোগ, সেই আভিযোগ ক্রমে 
জজ সাহেব বল্লেন যে ছাবগুঁল অসভ্যভাবে আঁকা এবং জনমনে সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভীতিরই 
উদ্রেক করবে। তাই ছবিগুলি যাতে আর সাধারণ্যে প্রদর্শিত না হয় সেই মর্মে লরেন্সের ওপর 
এক হুকুম জারী হলো। সেই 'উনিশো উনিান্রিশের পর সে ছবির কোন প্রদর্শনী হয়নি। বর্ত- 
মানে সাকি কারাভাস, যিনি লরেন্সের ছবির মালিক তাঁর অনগ্রহে সাধারণ্যে এই ছবির প্রকাশ 
ঘটেছে। পৃলিশী অভিযোগে যে ছবিগুলি অশ্লীল, সেগুলি অন্ততঃ অশ্লীল নয় এই বলেই 
আমাদের বিশবাস। কারণ লরেন্স তাঁর উপন্যাসে যে ধরণের মানাঁবক প্রেম এবং সম্পর্ক বর্ণনা 
করেছেন, যে দার্শানক চিন্তার ভীক্ততে তাঁর মতামত গড়ে উঠেছে--তারই বাঁহঃপ্রকাশ ছাবি- 
গুলিতে আছে। সেই দক থেকে তাঁর ছবি সততা এবং বলিম্ঠতার আঁধকারী। লরেন্সের ছাঁব 
আঁকার ঘটনাও 'বাচন্র। তাঁর গ্রামের বাড়ীর পাশে প্রাতবেশ হয়ে এলেন মারিয়া হাক্সলে। ইনি 
ছবি আঁকতেন। লরেন্স তখন মন 'দয়ে দেখতেন। পরে হাক্সলে যখন ওই স্থান তাগ করেন তখন 
নিয়ে যাবার অসুবিধার জন্যে একটা ক্যানভাস লরেন্সকে উপহার দিয়ে যান। লরেন্স সেই ক্যান- 
ভাসের সাদা জমিতে রং দেবার দুর্বার কামনা রোধ করতে না পেরে বাড়ী রং করার তুলি 
আর দরজা জানলার রং দিয়ে তাঁর প্রথম চিত্র প্রচেষ্টা সুরু করলেন। এই ভাবেই তাঁর চিন্র 
প্রেম গড়ে ওঠে। 

এর পরে আস্তে আস্তে লরেন্সের ছবির সংখ্যা বাড়তে সুরু করে। আর তার পার 
ণাত যে প্রদর্শনীতে, সেই প্রদর্শনীতে পুলশী অপমানের কথাও আগে বলোছ। লরেন্সের 
ছাঁবতে মানব মনের গোপন পথে যারা যাওয়া আসা করে সেই কামনা বাসনার নানা রূপের 
মুক্তি ঘটেছে। যাঁদও শিল্পী 'হসাবে তাঁর স্থান পরে বিচার্য্য, কিন্তু নিজস্ব মতবাদের আও- 

লিয়াস অরফেন, এবং আগম্টস্ জন ছবিগুলি যে শিজ্প প্রসাদগুণ বণ্িত নয় সেকথা জোর 
গলায় বলেছিলেন, কিন্তু-_দুঃখের বিষয় যে পুলিশী জজ সাহেব তাঁদের মত নাকচ করে দেন 
এক কথায়। তাঁর মতে--বজ্ময়কর চিন্রসৃন্টিও অশ্লীল হতে পারে।” জানিনা অশ্লশলতার 
আভযোগে কোনটা অশ্লীল এবং কোনটা *লল। যাক অশ্লীলই হোক এবং *লীলই হোক 
লরেন্স তাঁর ছবিতে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করতে 'বিন্দুমান্র দ্বিধা করেন নি। সেখানে তানি 
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বলেছেন যে ক্যানভাসের সাদা জমিতে রং দিয়ে রং সাজাতে যে কি আরাম তা একমান্ন ভুন্ত- 
ভোগণই জানে। মনে হয় যেন হাতপা খেলিয়ে, কালোজলে শীতল স্নানে, শরীর মন জ্যাড়য়ে 
যায়। লরেন্সের ছবির এই নতুন মূল্যায়ন যে আজকের যুগে বিশেষভাবে কাজে দেবে, তার 
জন্যেই আমরা খুশী। 

একটি চিন্র, “লাম্ট সাপার' 

র্যাফায়েলের সিসাঁটনে আঁগ্কত 'ম্যাডোনার' পরই 'লিওনার্দোর 'লাম্ট সাপার' ইটালীয় শিল্পকলায় 
এক মহৎ সংযোজন। যাঁশু তাঁর শেষ ভোজসভায় বল্লেন “একজন কেউ বি*বাসঘাতক ।” এতে করে 
ভেজসভায় সমাগত শিষ্যদের মধ্যে বিস্ময়, ক্ষোভ আর ব্যাথার ঢেউ বয়ে গেল। তবুও যাঁশু 
বল্লেন 'একজন কেউ বি*বাস ঘাতক'। িলওনার্দো তাঁর শান্তুশালী তুলির মাধ্যমে এই বিশাল 'ভাত্ত- 
চিন্লে যীশুর করুণাগম্ভীর মুখ এবং শিষ্যদের ক্ষোভ এবং দুঃখ এক সঙ্গে ফুটিয়ে তুল্লেন। 
যাঁশুর এই ছাবিতে ব্যান্ত যাঁশু ছাড়াও অন্য জগতের হাঙ্গত সমাধক পারস্ফুট। করুণা গম্ভীর 
যাঁশু সমস্ত পাপের অনেক উর্রধে। সেখানে অনেক শিষ্যের মাঝেও তাঁর ব্যান্তত্ব এই 'ভীন্তচিন্রে 
অসাম দক্ষতায় চিন্রায়িত। লিওনাদে তাঁর এই 'ভাত্তীচন্রে প্রথাগত দুএকটি পদ্ধাতকে অদল বদল 
করেছেন। এই 'ভা্তীচত্রে যীশুকে মধ্যস্থলে রেখে শিষ্যদের দুদলে ভাগ করে দিয়ে মধ্যবিন্দ্- 
কেই সমাঁধক জোর 'দিয়েছেন। অগাঁণত শিষ্যমধ্যে যীশুর করুণামন বেদনাই চিত্রে মৃখ্য বস্তু 
হয়ে উঠেছে। 

দিবতীয়ক্ষেত্রে বাল্ব অনুভূতির আবেগে তাঁর শিষ্যরা যে ভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন 
তারও সার্থক রূপায়ন এই ভিত্তিচিত্রে পরিস্ফট। তিনজন করে তিনটি দলে এক একটি আলদা 
আলাদা কম্পোজিসন করে বিস্তার রেখাকে এবং দিগন্ত রেখার অনুভূতিকে প্রচাঁলত প্রথা থেকে 
অন্যভাবে মুন্তি দিরেছেন। দিগন্তরেখার পরিপ্রেক্ষিতে যীশুর অবয়ব এবং মুখাকৃতি মহান 
সোন্দর্যেয আঁভাষন্ত--কিন্তু দলে বিভন্ত শষাদের সংযোজনে বিস্তার রেখা এবং দিগন্তরেখা 
তিনটি ভগনতালের ছন্দভূন্তিতে মশ্ডিত। চোখের একঘেয়েমীর হন্তারক হিসাবে এই ভগ্ন তিন- 
তালের প্রযুক্তি তখনকার সময়ে বিপ্লব বিশেষ । এছাড়াও প্রচালত 'বিবাস যে সেন্টজন যীশুর এই 
কথা শোনামান্র তাঁর বুকে ঢলে পড়েছিলেন-_ এই চন্রে কিন্তু লিওনার্দো সেন্ট জনকে শিষ্যমণ্ড- 
লীর মধ্যেই রেখেছেন। 

লিওনার্দো এই 'ভীন্তচিত্রে সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীকে এক ক্ষোভের, দুঃখের তরঙ্গমাঝে আঁভি- 
ন্ত করেছেন। প্রাতাট মুখের চিহ্ন সজীব এবং উৎকর্ণ চক্ষুর আভব্যন্তি দর্শনীয় । প্রচাঁলতাঁচব্রে 
জুডাকে আলাদা ভাবে অ'কা হয়, কিন্তু লিওনার্দো জুডাকে শিষ্যদের মধ্যেই এ'কেছেন। কিন্তু 
জুডার লোভের ছায়া জূডাকে দর্শকদের কাছে চিনিয়ে দেয়। লিওনার্দো একক ব্যান্তৃত্বে শিজ্প- 
ক্ষেত্রে এক অনন্য প্রাতিভা। তাঁর অসীম শান্তর নিদর্শন হিসাবে এই 'ভিত্তিচিন্র “শেষ ভোজ” 
[িশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

নিখিল বিশ্বাস 



সমালোচনা 

সাংস্কীতিকী ॥ শ্রীসনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়। প্রকাশক : বাকসাহত্য। ৩৩নং কলেজ রো। 
মূল্য পাঁচ টাকা পণ্ঠাশ নয়া পয়সা। 

সাংস্কৃতিক একখান সংকলন গ্রল্থ। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা পুস্তকের 
ভূমিকা অথবা পত্রপন্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছের সংকলনই এই পুস্তকের অবয়ব । মোট বারা 
প্রবন্ধের সংকলনে প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। 

সুনীতিবাবূর পাশ্ডিত্য বহুমুখী । প্রবন্ধগুচ্ছের মাধ্যমেও তার সম্যক পারিচয় পাওয়া 
যায়। তাঁর গভীর ভাষাতত্ব জ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতি, শিল্প ও পুস্তক সমালোচনার একটি 
মূল্যবান কম্টিপাথব 'হসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে হিসাবে আলোচনাগুলি প্রামাণ্য এবং 
অভিনব। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উল্লিখত “পাথুরে প্রমাণ” আলোচনাকে 'নঃসন্দেহে 
প্রামাণ্য করে তোলে, 1কণ্তু ভাষাতত্তের থোপযুস্ত বিশ্লেষণ যে তার চেয়েও কম কার্যকরী নয় 
একথা সুনীতিবাবূর আলোচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। 

পৃঁথবীতে মনুষ্যজাতির সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান- 
প্রদান কল্পে যতগুলি উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে বাক্যল্তের মাধ্যমে শব্দের ব্যবহার 
বোধকার সবচেয়ে বেশী । মানবগোম্ঠীর পৃথিবীর চারাদকে ছাড়িয়ে পড়ার ইতিহাস চিন্তার 
মধ্যে জাতিতে জাতিতে সদ্ভাঁবত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলেছে ভাষাতত্বের মাধ্যমে । 
সনীতিবাবুর প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মধ্যেই রয়েছে এরই জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর! প্রাগোতহাঁসক ও 
তৎপরবতাঁকালের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিগত এক্য বর্তমানে বিচ্ছন্ন। তার রসের তলানি 
চুইয়ে শিল্প সংস্কাতির নূতন রূপ পাঁরগ্রহণ জাতীয় এতিহ্য বিস্মরণের সহায়ক। সেই 
বিস্মৃতির বাঁজমন্ত্রট প্রায়ই ভাষাতত্বের মূলে, পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অথবা সামাঁজক ক্রিয়া- 
কর্মের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। তাকে বের করে জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারা মানেই 
পাঁথবীব্যাপী বিভেদের মধ্যে এঁক্যের প্রচেষ্টা । সূনীতিবাবূর লেখা বারটি প্রবন্ধই এই বিশিষ্ট 
গ্ণে বলীয়ান। বিষয় নির্বাচনে, ধর্ম সমাজচিন্তা, দর্শন, ইতিহাস, শিজ্প বা সাহিত্যের 
সর্বপ্রকার পক্ষপাঁতত্ব বর্জন করা হয়েছে। 

“সংস্কৃতি” প্রবন্ধাট মূলত ভাষাতত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। “সংস্কৃতি”, '“কাম্টি*, 
“অনুশীলনী” এই প্রত্যেকটি শব্দের প্রাচীন ও আধ্বনক ব্যবহারভেদ কোথাও বা ভাষাতত্বানূগ 
কোথাও বা ভাষাতত্ব নার্বচারে। ভাষার রূপান্তরের মাহমায় ভাব ও রুচি পাঁরবর্তনশীল 
আবার নিভ'রশীলও বটে। এই সমস্ত আলোচনার পর সুনীতিবাব পৃথিবীর সংস্কৃতিগত 
এঁক্যের আদর্শ হিসাবে মানবিকতার জয়গান করেছেন। 

রামায়ণ ও মহাভারতের ভূমিকায় বৃহত্তর ভারতে প্রচলিত রামায়ণ ও. মহাভারতের 
আখ্যান বর্ণনা করেছেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে। ভারতীয়দের গোষ্ঠী প্রসারের কতকগুলি 



৫৩৮ সমকালশন [ অগ্রন্থায়ণ 

দেশকে,-বিশেষতঃ এশিয়াখন্ডের দক্ষিণপশ্চিম অংশকে ভারতাঁয় সংস্কৃতির অন্তভুর্ত বলে 

ধরা হয়। আমোরকান ভূতত্বীবদ্ জর গ্যাময় কল্পিত প্রাচীন ভৌগলিক ম্যাপেও তার পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই দেশগ্লিতে, অর্থাৎ বন্ধ, শ্যাম, কম্বোজ, কোচীন-চীন বা চম্পা, লাওস প্রভাত 

অঞ্চলে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই এরই আখ্যান 'িছ:টা রূপান্তারত হয়ে প্রচালত আছে। 
তার ভাষা ও নাম ব্যবহারের মধ্যে আমাদের রামায়ণ মহাভারতের সঞ্গো বিস্ময়কর সাদশ্যগীল 

সুনীতিবাবু দেখিয়েছেন। বোদক যুগ প্রবা্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারকালে ভারতবর্ষে পশ্চিম 
ও দক্ষিণ ভূখণ্ডবাসী বাঁণকরা মালয়ে ও উত্তর ও পূর্ব ভূখণ্ডবাসী বাঁণকেরা সমমান্রায় উপনিবেশ 
গড়ে তোলে পরে বৌদ্ধধর্মের পদক্ষেপও দ্বীপময় ভারতকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আঁভাষন্ত করে 

তোলে। ক্রমাগত রান্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতনের আলোড়নের ফলে এবং সর্বশেষে 
মুসলমান ধর্মের প্রসারের ফলে দ্বীপময় ভারতের রামায়ণ-মহাভারত বিকৃত রূপ ধারণ করে। 

ধর্মের উত্থানপতনে ইতিহাসের পারম্পার্য দেখিয়া সুনীতিবাবু মহাভারত চারন্রের য্াধান্ঠরের 

রুপান্তর এমবাঁরক শন্তি সম্পন্ন "কালিমাসাদা"র কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে মুল সংস্কৃত 

মহাভারতের পাঁরবর্তন সাধনের ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। 
পুস্তকখানির আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল “কুরল"। খষ্টিয় প্রথম ও ষ্ঠ শতকের 

মধ্যে রচিত প্রাচীন তাঁমিলভাষার গ্রন্থ "কুরল" এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ভূমিকায় সুনীতিবাবুর 
এই প্রবন্ধাট আত্মপ্রকাশ করে। তামিল, ভারতের একটি অন্যতম প্রাচীন ভাষা । প্রকাশ পাঁর- 

পাট্যে ও. প্রাচীনতায় সংস্কৃত-র পরেই তামিলের স্থান। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা গঠনে বর্ণমালার 
রূপেই বিবর্তন ও উচ্চারণের বিকৃতির ফলে ভাষাগুটলরও প্রচুর পাঁরবর্তন হয়েছে। সুনীতিবাব 
এই প্রাচীন তামিল ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতভাষার যোগাযোগ দেখিয়েছেন এবং মূল “কুরল” থেকেও 
উদ্ধৃতি তুলে ধরে বঙগানুবাদটির সুখ্যাতি করেছেন। 

ভারতের আঁদবাসীদের সংস্কাতি ও ভাষার মধ্যে প্রাচীন ভারতের অনেক এীতহাঁসক ও 

প্রাগোতহাসিক তথ্য লুকিয়ে আছে। এই আঁদবাসীদের মধ্যে আছে কোল, ভীল সাওতাল, 
মুন্ডা, শবর, পালন্দ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি যারা সযত্নে আপন আপন আচারানুত্টান ও [শলপ- 
কলাদ সভ্যতার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে । মোট ছয়টি জাতির সংমিশ্রণ ঘটোছল এই 
প্রাক আর্ধঅধ্যুষিত ভারতবর্ষে। তারা হল, নৌগ্রটো,_যারা ইয়োলাঁথক যুগে আঁফ্রুকা থেকে 
এসোছল স্থলপথে; প্রো অস্ট্রালয়েড-_যারা পশ্চিম এশিয়া থেকে আসে এবং 'কিয়দংশ অস্ট্রেলিয়া 
আভমুখে যায়; ভূম্যধ্যসাগরায়যারা পূর্ব ভূমধ্যসাগরাীয় অঞ্চল থেকে আসে। এছাড়া আসে 
পাশ্চাত্ত্য হৃস্বকপাল জাতি, নার্ডক গোম্ঠঁ ও মঙ্গোলয়েড গোম্ঠী। সুনীতিবাব্ “কোলজাতির 
সংস্কৃতি" প্রসঙ্গে ভারতের বাভন্ন জাতিতত্্ব, ভাষাতত্ব ও তার সংমশ্রণের ফলে কোল জাতির 
সংস্কৃতির রূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কোলজাতি মূলতঃ প্রোঅস্ট্রালয়েডের বংশধর, 
যাদের ভাষার নাম হল অন্ট্রক। অজ্পস্ব্প ভাষার পার্থক্যের কথা ছেড়ে দিলে কোল জাত 
সংখ্যায় প্রায় ৪৪ লক্ষ। এরা এখন সাঁওতাল পরগণা, 'সংভূম, মানভূম, রাঁচি, বাংলা, উীঁড়ষ্যা 
ইত্যাঁদ জায়গায় গোম্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করছে । সুনীতিবাব, এদের সাহিত্য নিয়েও ছটা 
আলোচনা করেছেন। এছাড়া এই হংকলন গ্রন্থে আছে তাও, সুফাঁ অনুভূতি ও দর্শন, অলাবিরূনী ও 
সংস্কৃত, মাঁণপূর পুরাণ, দরাপ-খাঁ গাজী, শিল্পকলা ও সবশেষে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা। 
প্রত্যেকটি গবেষণামূলক এবং সম্পূর্ণ নৃতন দৃম্টিভঙ্গী ও নূতন বন্তব্যে পরিপূর্ণ। ভাষাতাত্ঁকের 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত বৈজ্তানক সমীক্ষার পরিপ্রোক্ষিতে হওয়াই স্বাভাবিক। শব্দবিশেষের ধ্বনি 
মাধূর্য বা তার ব্যবহারের যথার্থের প্রতি প্রাথথামক নজর না দিয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণাত্বক 
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হয়ে থাকে এবং ভাষার ধাতুগত উৎপাত্তর খোঁজ করতে গিয়ে মর্দাঘরের পোম্টমটেম সদৃশ আপাত 
ঘৃণ্য কাজে তাঁদের মনোনিবেশ করতে হয় একথা সাঁত্য কিন্তু সৌন্দর্ধতত্বের স্বাভাবিক মাধূর্যবোধ 
যে তার ফলে লোপ পেতেই হবে এমন কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। সুনীতিবাবু তার 
প্রব্ধগনচ্ছের মাধ্যমে এই কথাটাই প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, বোধকাঁর সাধারণের সন্দেহ 
নিরসন কল্পে প্রবাসী বঙ্গ সাহত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে "শশল্পকলা" সম্বন্ধে মতা- 
মত প্রকাশ করতে হয়েছে। শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রথমে তিনি নিজেই সুকুমার কলাচর্চায় ভাষাতা্- 
কের আধকার অনাঁধকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। অথচ প্রবন্ধের মধ্যে রসবৈদন্ধের পাঁরপূর্ণ 
পারচয় রয়েছে । বাংলার শিল্পচর্চাই তাঁর মূল বন্তব্য। ইীন্ড্রিয়াদর সাহায্যে কিভাবে 'বাভন্ন 
দেশে শিল্পকলার উৎপান্ত ও 'বিস্ততি ঘটেছে তার পাঁরচয় 1দয়ে বাংলাদেশের [িল্পচর্চার একাঁট 
ধারাবাহক বিবরণী 'দিয়েছেন। 

বিদেশী আক্রমণে বারবার ভারতবর্ষে রাজনোতিক ওলোট পালোট হয়েছে এবং সেই সঙ্গে 
সংস্কৃতিগত বিবর্তনও সাধিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সংস্কাতির অবদানের কুফল পরশুরাম বর্ণিত 
“এ্যাংলো মোগলাই কেক” এর নবতম অবদান “কচি ভাইটোপাঁঠার ইন্টু, "মুরগী ক্লে মালপো' 
ও “ডবল ডিমের রাধাবল্লভীর”" উদাহরণ তুলে ধরে সৃনীতিবাব এই অধুনা আরাধ্য ইত্গবঙ্গ 
সংস্কৃতির নিন্দা করেছেন ও পাঁরশেষে শি্পকলার ক্ষেত্রে খাঁটি ভারতীয় তথা বাঙ্গালীর আদ- 
শৈঁর প্রাতি গবেষণামূলক দ্াম্টভঙ্গণী রেখে বাঙ্গালীকে শিল্পচর্চার পথ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 
পৃস্তকখান জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় পাঁরপূর্ণ থাকলেও একটি কথা বলা দরকার। কয়েকাট প্রবল্ধ 
বিশেষ করে ভূমিকা হিসাবে প্রবন্ধগ্ীল স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে মনে হয় না স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ 
হিসাবে বন্তব্যগাীলর য্যান্ত প্রাথীমক অবতারণা ও. উপসংহারের প্রযোজনায় আরও অনেকবেশণ 
ধারলো হতে পারতো। এছাড়া প্রবন্ধগ্ীলর সম্পাদনা সম্বন্ধে দু এক জায়গায় কিছ ছু 
পরিবর্ধন ও পারব নের প্রয়োজন বলে বোধ হয়েছে। পুস্তকখান বাঙ্গালন মান্রেরই পড়া দরকার । 

লরেন্দ্রকুমার মিত্র 

আমার কাঁৰতা তুমি।। রণাঁজৎকুমার সেন। বাণীবিতান। কাঁলকাতা। দুই টাকা। 
তোমায় দিলেম।। নীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত । আলোক ভারতশ। কলিকাতা । এক টাকা। 

সাহতাক্ষেত্রে শ্রীষুন্ত রণজৎকুমার সেনের প্রধান পরিচয় গদ্যশিল্পী হিসেবে । কিন্তু কাব্যক্ষেত্রেও 
তাঁর বিচরণ বর্তমান; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতাব্দী' প্রায় দু” দশক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল; 
'আমার কাবিতা তুমি' বর্তমান কবির দ্বিতীয় এবং নবতম কাব্যপ্রচেস্টা। রণাঁজৎকুমার সেন 
মূলত মুগ্ধমন, রোমান্টিক মেজাজের কাঁব। তৎসহ একাঁট অন:গ্র মেজাজ বর্তমান সঙ্কলনের 
কাব্যশরীরকে ছিরে রয়েছে : 'আমার কবিতা তুমি, 

তুমি এই পাঁথবীতে 'নত্য ধ্রুবতারা; 
আমি কাব বার বার এস পাঁথবীতে 
ছন্দে ছন্দে নানা রাগে 
তোমারই উদ্দেশে রাঁচ গানের ফোয়ারা । 

(আমার কবিতা তুমি ) 
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(খ) 'তোমারে পাবার ক্ষণে ভরে যাবে পুঙ্পগন্ধে শুন্য বাতায়ন, 
দিগন্ত মুখর হবে ফাল্গুন-মধ্যাহৃ-রান্রে ভরা জ্যোৎস্নায় ; 
তুমি এসে লঘ্-পদে দাঁড়াবে গো দেবযানী একান্ত আপন 
মৃদ্ ভাষে ভরে 'দিয়ে তাঁষত এ চিত্ত মোর হাসির সংধায়।' 

- (আকাশ বাসর ) 
(গ) 'জানি তুমি শান্তি দেবে, দিতে পারো প্রেম, আলো, 

দিতে পারো ঘুম গান গেয়ে; 
এ পাঁথবী যত বড়, যত তারা এ আকাশে জবলে, 
তুমি যে উজ্জল তারও চেয়ে।' (তুমি যে উজ্জল তারও চেয়ে) 

গ্রন্থের প্রারম্ভে কবি নিজের কাব্যভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাপন করেছেন, 'এই দদ'দশকে পাঁথ- 
বীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলা দেশেও কাব্যের কাঠামো, কারুকাঁতি ও বিষয়বস্তু নিয়ে নানা 
পরাক্ষা নিরীক্ষা ও আন্দোলন প্রবলভাবে দেখা 'দয়েছে। তার মূলে আছে বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞা- 
নিক অগ্রগতি, যুদ্ধ, দাঙ্গা এবং সমাজ বিপ্লবজনিত জাবনের মূল্যায়নের পাঁরবর্তন। তার 
প্রভাব একালের কাব ও শিল্পীর উপর অসামান্য। কাব্যের যা 'আধুননকতা', তা এই প্রভাবেরই 
ফল।' অবশ্য 'শজ্পী হিসেবে বর্তমান কাঁবর ব্যাক্তি মানীসকতা সে উপাঁর উদ্ধৃত প্রভাবের বাইরে 
সে কথা মনে করবার বিশেষ কারণ নেই। উন্ত ব্যান্ড মানসিকতা কাবর মধ্যে অবশ্যই সণ্ারত, 

কিন্তু সাম্প্রতের প্রচলিত প্রসাধনকলা তাঁর কাব্যভাবনায় অনুপস্থিত। বস্তুত সেজন্য সামীগ্রক 
পাঁরবেশনায় রণাঁজৎকুমার সেনের বন্তব্য কোথাও অতুজ্জবল নর বরং আঁভব্যন্তির নিষ্ঠায় সাধারণ 
পাঠককে কাছে টানে, ক্ষেত্র বিশেষে আন্দোলিত করতেও সহায়তা করে ঃ 

'এই হুদয়ের সূর্যতাপিত স্বর্ণগঁলিত শোভা । 
তোমার রূপে.র করোন ক শোভা দান ? 
ওগো দেবযানী, দেখ বেলা যায়, কছ; দাও প্রাতিদান।' (পুজ্পবতী ) 

'আমার কাবতা তুমি'র কাব মধ্যে এক সহজ কাব মন আঁবদ্কার করে পাঠক উৎসাহ 
হবেন; কাব যা কিছু সত্য ব.ল বি*বাস করেছেন সেই সত্যকেই তিনি তাঁর কাব্যভাবনার প্রাতি- 
ভ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন 'বাভন্ন ভাবে, নানা আঁঙ্গকে। আলোচ্য গ্রন্থে বিষয় পর্যায়ের 
দক থেকে প্রধানত তিনি শ্রেণীর কবিতা সন্নিবোশত হয়েছে; এবং তা যথাক্রমে স্বদেশ ও 
পাঁথবী; লোক ও প্রকৃতি; নিসর্গ ও প্রেম। মোট চৌধাঁট্রীট কাবতা আলোচ্য সঙ্কলনে সংগ্রাথত 
হয়েছে; "স্বদেশ, আমার কবিতা তুম, জন্মভূমি, পুজ্পবতনঁ, তুমি যে উজ্জ্বল তারও চেয়ে, বল- 
ধন্ত দেও ও হাসে এীতহাপিক ইত্যাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অটোগ্রাফের মধ্যে কবির বিশেষ 
মুহূর্তের ভাবনাকে বস্তারিত করেছে, বিশেষ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাঁসত করেছে; তবে বতর্মান 
প্রসঙ্গে নির্বাচন ব্যাপারে ঈষং সতর্ক হলে মনে হয় আরো ভালো লাগতো। কবি নিবেদন করে- 
ছেন, 'এ সব কবিতা আমার জীবনের গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে জাঁড়ত। এবং তিনি তাঁর প্রিয় 
পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি থাকি গান 'নয়ে।/ তম যেন কোরো কাঁবর বিচার | 
কবিরই হূদয় 'দিয়ে।' "আমার কবিতা তুমি'র প্রেমের কাবিতাগুি উজ্জ্বল; কাঁবতাবলশর সহজ 
ছন্দের দোলা প্রোমক হৃদয়কে স্পর্শ করবে। গ্রল্থসঙ্জা মনোরম। 

রবীন্দ্রশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে উৎসগ্কৃত মোট' তেব্রিশটি কবিতার সংকলন 'তোমায় 
[িলেম। বর্তমান কবি কথা আর ব্যথা দিয়ে স্তবক সাঁজয়েছেন রবপন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেই। 
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আলোচ্য গ্রল্থটি শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যসংকলন। বর্তমান কাঁবির মধ্যে রবীন্দ্রা- 
নূভব এক অন্যতর 'বাঁশম্ট আভব্যন্তিতে মূর্ত। কাব অনুভব করেন, 'নীরালোক/ জীবন 
চন্দ্রকে দাও আলোক উত্তাপ। প্রাণকেন্দ্র সেই সূর্য তুমি।' (সূর্ধকেন্দ্র। কাব আলোচ্য কাবিতা- 
বলার পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে বাভন্ন এবং বিচিত্র অনুভূতির আলোকে রূপায়িত করতে প্রয়াসী 
হয়েছেন। গ্রন্থাটর পরিচিতি প্রস্তাবে শেষে উল্লেখ আছে, 'কোনো কোনো আত্মস্থ মুহূর্তে 
মানুষের মনে যে ব্যাপ্তি ও গভাঁরতার ব্যাকুলতা জেগে ওঠে, সেই সুর বেজে উঠেছে এই সব 
কাবতায়। জীবনের সঙ্গে মাটির পৃথিবীর বাস্তব বন্ধন স্বীকার করে নিয়েও সৌরলোকের 
প্রাণকেন্দ্র সূর্যের মত এক জ্যোতি প্রেমময় সত্যকে জাবনের কেন্দ্রগত 'তুমি' রূপে উপলব্ষি 
করেছেন কাবি।, 

বর্তমান গ্রন্থের কাঁবতাবলী পাঠ করতে গিয়ে কেবলমাত্র বাহরঙ্গ প্রসাধনের কৌশল 
কলার অনুপাষ্থাঁত দেখে খাঁশ হয়েছি। কবির ভেতরকার সৌন্দর্যরাঁসক মন ক্ষেত্র বিশেষে 
পাঠকের মনকে অবশাই আকর্ষণ করে. তবে মাঝে মাঝে অমনোযোগী ছন্দ সুর এবং 'শাথল 
কাব্যের আঁধক্য-মনকে পাড়া দেয়। তবু তারই মধ্যে কিছু ছু? ছত্র উৎসাহী পাঠককে 
স্পর্শ করে £ 

'হয়তো বা মনে হবে আমার সমস্ত আশা নিরাশার পরে 
যেন কার দৃম্টি ঝরে সারাঁদন সারারাত ধরে।' (তীর্থ-পরথিক ) 

'রজনী গন্ধার গুচ্ছ লুপ্ত হলে রান্রর তিমিরে, 
তবু তার পরিচয় জেগে থাকে আকুল হাওয়ায়। 

আবরণে ঢাকে শোভা, ঢাকে না স্মরাভ। (আলোকের পানে ) 

মলয়শঙ্কর দাশগ-প্ত 

রৃপ-কথা। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ ৬৫ কলেজ স্ট্রাট মাকেট, 
কলিকাতা ১২। মূল্য ২.৫০ 

শিজ্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন, ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে । কথাটা 
দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি, শিজ্পীর হাতে কলম তুঁলিরই কাজ করে। রেখার বদলে লেখা 
দিয়ে একের পর এক ছবি একে চলেন তিনি। তাঁর জীবনে এ কথার যথার্থ প্রমাণ হয়ে গেছে, 
কিন্তু রেখার মত লেখার ক্ষেত্রে তাঁর উপয্ন্ত উত্তরসূরী এতাঁদন পাওয়া যায় নি। শিল্পী 
দেবরত মুখোপাধ্যায়ের রূপ-কথা পড়ে মনে হ'ল না পাওয়ার ক্ষোভ বোধহয় দূর হবে এবার। 
শিল্পীর তুলি কলম সব্যসাচীর মত একযোগে চলে সৃষ্টি করেছে এক অপরূপ রৃপরাজ্য। 
অলঙ্কারে অলঙ্কারে মোহময় হয়ে উঠেছে ভাষা, পাঠকের মানসপটে ফুটিয়ে তুলেছে বর্ণাঢ্য 
চিন্রমালা। কল্পনায় যে টুকু ফাঁক থেকে গেছে সেটুকু ভাঁরয়ে দিয়েছে শিল্পীর মনোহর চিন্রাবলখ। 
সব মিলিয়ে আনিন্দ্যসুন্দর একখান বই সৃষ্টি হয়েছে। 

বাভন্ন পুরাণ, লোকগাথা ইত্যাদতে প্রকাশিত শিল্পী ও শিজ্পসৃষ্টির কাহিনীর ৮টিকে 
বেছে নিয়ে শিল্পী তাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নিজস্ব রূপ দিয়েছেন। প্রাতিটি কাহনীর 
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পারপূরক হিসাবে কাহিনী সম্পার্কত একটি করে ছাঁব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও প্রাতাি 
কাহিনীর মুখপাতে একটি করে শরোচিন্ন ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমগ্র বইটির অখ্গসৌম্ঠব 
নিঃসন্দেহে বহঃগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

িশোর পাঠ্যর্পে চিহৃত বইটি শুধু যে কিশোরদের মন ভোলাবে তাই নয়, উপরল্তু 
রাঁসকজনেরও অকুণ্ঠ প্রশংসাভাজন হবে বলেই মনে হয়। কিশোর সাহত্যের ক্ষেত্রে এ বই একটি 
নতুন ও উচ্চমান সৃষ্ট করল। 

এর একটি মান্র ুটিই উল্লেখ করতে হয়। অলঙ্করণের মোহে কখনো কখনো শিল্পী 
লেখক অতি অলঙ্করণ করে বসেছেন। ধ্বনি মাধূর্যের প্রাতি অত্যাধক দাঁষ্ট দিতে গিয়ে বিরোধী 
ভাবের সণ্টার করেছেন তানি। তারই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি-_.. তাপ্তীর এক শাখানদী 
বাঘোরা, ঠিক যেখানে ইন্ধয়াদ্রকে অরচন্দ্রের মত কেটে গিয়ে ঝরণার ছন্দে নৃত্য করে তিনীর 
কলতানে গান গেয়ে সঙ্গোপনে লুকিয়ে লুকয়ে এগিয়ে চলেছে, . ॥ নদী যেখানে ঝরণার 
ছন্দে নৃত্য করছে তটিনীর কলতানে গান গাইছে সেখানে সে সঙ্গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে যায় 
কি করে? শিল্পীর রেখায় যে পরামাতি বোধ তাঁর চিন্রকে অপূর্ব সৃষমামণ্ডিত করেছে, লেখায় 
এখনো তা পূর্ণভাবে দেখা যায় নি। ভাঁবষ্যতে উচ্ছবাসকে সংহত করতে পারলে শ্রেম্ঠতর সৃষ্টি 
সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে । 

শ্রীমতাঁ ত্র 

দিন যাপন ॥ কিরণশঙকর সেনগুপ্ত । প্রকাশক £ কাঁবতা পাঁরষদ, ৮০/২/৮, লেক রোড, 
কাঁলকাতা-১৯। দাম-আড়াই টাকা। 

কে কেবল আজো এই রাতে 
বিস্মাত ফুলের ঘুাণ 
গভীর সন্তায় ঢেউ তুলে 
নিভৃতে বিলায়। [ রবীন্দ্রনাথ ] 

প্রথমেই 1দনযাপনে-র কবি এইভাবে 'নাঁবম্ট করে টেনে নেন পাঠককে, তারপর শুনতে 
পান এবং শোনান ঃ 

বিদ্যুতের চিড়-খাওয়া গভীর গহণে 
বাজায় সেতার। 
আঁকাবাকা ঝড়োপথে ঈষৎ আভাসে 
কী আশ্চর্য এই অঙ্গীকার! | রবীন্দ্রনাথ ] 

যুগের সাথে জীবনের পাঞ্জালড়াইতে "দনযাপনে'-র রূপকারও থেমে নেই। অনেকদিন 
ধরে লিখছেন। সং ও সরল তাঁর প্রচেম্টা, অত্যন্ত আন্তরিক। কিন্তু তাঁর মজুত হাতিয়ার কি 
খুব সবল! সর্বত্রই সুলভ সহজ শব্দ প্রয়োগ কাব নিজেরও কি আর ভাল লাগছে! নিশ্চিত 
কোনো ইচ্ছের দিকে তাঁর কাব্যজগৎ রূপবতাঁ হতে পারল কি না, সে প্রশ্নও থেকে যায়। হল্দণার 
কথা ললিত ঝঙকার তুলে বলব, না ককর্শ ময়লা তীক্ষ] ভাষায় জ্বালা ধাঁরয়ে জানাব। িরিকের 
প্রবাহে কন্টের মিস্টি অনুভূতিটুকু বথাযথ তুলে ধরলে কাব্যাপপাসদ রিলিফ বোধ করেন নিশ্চি- 
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তই এবং তা প্রয়োজনীয়। অপরপক্ষে, কম্টের যে কট; স্বাদ, যে তীব্র তিন্ততা- অর্থাং নিত্য- 
কালের আধারে সমকালের যে যল্প্রণা, তা জানাতে গেলে শব্দে, সৌরভে আরও বাঁঝ ছাঁড়য়ে দেওয়া 
অনিবার্ধয হয়ে পড়ে। বড় রুক্ষ রিন্ত সে প্রকাশ আজ আর রাঁসক মহলে অবাঞ্ছত না। 

তাঁর কবিতার যে স্বচ্ছল ছন্দের লাবণ্য সম্ভব তাও সামাগ্রকতা লাভ করেনি। আবার 
প্রীতমার মত ঝকঝকে সুগঠিত ঘনসংবদ্ধ অবয়ব, অথবা পাতাঝরা বিষপ্নতার অভ্রান্ত রঙ-_-তাও 
1কছ,টা না-পাওয়ার ক্ষোভে পর্যযবাঁসত। 

অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রবীণ কবির কাছে যে পরিণাঁত ছিল প্রত্যাশার মধ্যে তা একেবারে 
অনাস্বাঁদত রয়ে যায় নি। 

প্রায় দুইযূগ আগে লেখা কবিতা দুটিতেও কাব্যময়তার এক প্রাথথমক দীপ্তর আভাষ 
পাই, সেখানে 

অদুরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে 
তবু যেন তৃণের মতন 
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে-_[ হে ললিতা ফেরাও নয়ন 
যা, 'স্বপ্নকামনা'-য় এসে-_ 
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে 
যাঁদ কভু হই একজন, 
মালা হাতে মূন্ত স্বয়ম্বরে 
স্মিত হেসে আরম্ত অধরে 
চিনতে কি পারবে তখন ? 

এবং ১৯৪০-এর ঘরে নতুন এক কণ্ঠ শোনা গেল-_ 
“নটুবাবু ইহলোকে নেই 
যে লোকটি এসোছল এ খবর 'দিয়ে গেল সেই।” 

(স্বর) 

সেই ভাঙা থলথলে স্বর : 
কার স্বর! 
প্রন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলেনা উত্তর। 

(স্বর) 
'প্রথম গ্রীন্মে-র দাবদাহের মধ্য দিয়ে কবি তব প্রতনক্ষারত, আর-_ 

নিত্য নব ঘটনার রন্তু লাগে সময়ের 
রথের চাকায়, 

প্রতীক্ষায় আছি বজ্রপাণি! (প্রতীক্ষা ) 
'বান্টর প্বমূুহূতে আবার বিভ্রান্তি 

যাঁদ রাত বৃন্টি আনে কোথায় দাঁড়াব, 
আয়োজন হবে কার ঘরে? 

সাম্প্রীতিককালের কয়েকটি কবিতা, যেমন 'অন্তরচেতনা"-য় পেয়েছি সনির্বাচিত শব্দ- 
সমাবেশে গাঢ়বদ্ধ ছন্দের স্বাদ । 

আবার কোথাও স্বগত ভাবনার দীপ্তিতে উচ্চারিত-_ 
যেহেতু তুমিও এই আলোকিত নরকের দ্বারে 
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সঙ্কীর্ণ ইচ্ছার হাতে স্বেচ্ছাবন্দী কালের পনতুল, 
ভাসাও শরীর আজও অলজ্জিত তৃষকার জোয়ারে, 
সৌখাঁন বাগানে তোলো নিরুত্তাপ নির্বাচিত ফূল। 
কপট সাঁজ্জত দৃশ্যে সকলেই দায়বদ্ধ পাখা, 
নিজ নিজ পিঞ্জরেই মৃূঢ়তার মাঁলন অধ্যায়: 
প্রেমক কোথাও নেই আছে শুধু অকৃপণ ফাঁক, 
ভালবাসা নষ্ট শব রন্তঘাণ রজনী গন্ধায়। 

[সুরের নিবিড়ে] 
অথবা__ 

শুধু প্রাতধ্ধন হয়ে থেকনা হৃদয়। চারপাশে 
প্রচালত শব্দ বর্ণ রঙের আড়ালে একবার 
খঃজে দ্যাখো কোনখানে প্রার্থত স্বজন ।.-.. 

[প্রার্থত স্বজন ] 
কাবর প্রাজ্ঞ অনুসন্ধানী দৃম্টি বিভন্নদকে আলো ফেলেছে। লোকটিকে দ্যাথো' 

কবিতায় তার সাক্ষ্য মিলবে। 
শান্তীপ্রয় কাব-আজাীবন বিনীত হয়েই বাঁচতে চেয়েছেন, কিন্তু 

কিন্তু যাঁদ *বাপদের মত ভয়াবহ 
কেউ হয়! বিনীত হয়েই একবার 
দেখব সে বাঁচে কিনা ভদ্রভাবে কঠিন উপায়ে ॥ 

[ বিনীত উপায়ে ] 
এইরকম কয়েকটি কাবতার ছায়াপথ বেয়ে একটি সাবলীল গাঁত বর্তমান। যেখানে 

ঘাটতি সেখানে অহেতুক চাকচিক্যের চাপান নেই। 
নাম কবিতাটিতে ( দিনযাপন ) ব্যঞ্জনাশ্রয়ী দোলনের বদলে বিবৃতির বিস্তার ঘটেছে। 
'স্বর” শবনীত উপায়ে", 'রবান্দ্রনাথ” "সুরের নাঁবড়ে” এবং আরও কয়েকটি কবিতা 

বেশ ভাল লাগার মত। 
শদনযাপনে'-র বেশ কিছ; কবিতাই নির্মমভাবে খাঁরজ করলে বইটি উৎকর্ষের দিক 

দিয়ে বোধ হয় উজ্জবলতর হত। এমন কিছু কবিতা আছে, যা পড়তে ভাল লাগে, সেইসঙ্খে 

তেমন কিছুও রয়ে গেল যার মাধ্যমে নবীঁশ কাব্যরাসক গভীরে যেতে সক্ষম হয় নি। বইটির 
বাইরের সাদাসিধে চেহারা তৃপ্তিদায়ক। 

সমনীল দাশগ-প্ত 
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চির কি রকয়ভাবে 

মূল্যবাদ্ধি প্রতিরোধ 
এরতে পারেন 

& * বেশী উৎপাদন কক্তুন 
বেশী কাজ করুন। উৎপাদন বাড়ান। সমস্ত রকম বিলম্বিত 
পদ্ধতি পরিত্যাগ করুন। যথা সময়ে এবং নিয়মিতভাবে কাজ 
করুন। এই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, উৎপাদন বাড়ায় এবং যুদ্ধ 
করার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। 
(বশী ফলান 
আপনার জমিতে বেশী শস্য ফলান। উচিত মূল্যে আপনার 
শস্য বিক্রী করুন। সকলের জন্য খাদের ব্যবস্থা করতে হবে, 
কিছুই অপচয় করা উচিত নয়। 

কন খরচ কক্তন 

নিতান্ত প্রয়োজনে কিনুন । মস্ত রকম অপ্রয়োজনীয় খরচ 
বন্ধ করুন। কোন রকম ভোজ ব! উৎসবের সময় এখন নয় । 

বেশী সঞ্চয় করুন 
যতটুকু' পারেন জঞ্চয় করুন এবং নতুন প্রতিরক্ষা সঞ্চয় 

” পরিকল্পনাগুলিতে লগ্ী করুন। আপনি যত বেশী সঞ্চয় 
করবেন, দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি ততো বেশী বেড়ে উঠবে এবং 
জয় ততো তাড়াতাড়ি আসবে । 

মুলযরত্তি গ্রতিরাধ করুনা 
সীম়ান্তরক্ষীদের সাভাষা করুন 

জয় হিন্দ 
05 62/555 
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বেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাষ--জনমাধারণকে 

যেন জানিয়ে দেওয়া! হয় যে যাত্রীর! টিকিট না কিনলে হরেশ চলাচল বন্ধ 

কয়ে দেওয়। হ'বে এবং তার! নিঙ্গের থেকে পাওন! ভাড়া দিলে আবার 

ট্রেণ চলাচল স্বর করা হ'বে।” 

-মহাত্ব! গান্ধী গে 
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তেরে এাযাররেকতা | 1 

| 

১। উইক্লা ওয়েটবেঙাল--সমসামায়ক ঘটনাবলী সম্পাক্ত সংবাদ- 
পন্র। বার্ষক ৬. টাকা। যাল্মাসিক ৩. টাকা। 

২। কথাবা্ত--বাংলা সাপ্তাহক। বার্ধক ৩. টাকা, যান্মাষক ১:৫০ 
৩। বস,ম্ধরা-বাংলা মাসিক পন্র। বার্ষক ২. টাকা। 
৪। শ্রীমক বার্তাঁহান্দি পাক্ষিক পান্রকা। বার্ষক ১.৫০ টাকা; 

২ যান্মাঁসক *৭৫ নঃ পয়সা। 

৫। গশ্চমবাংলা-_ নেপালী ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপন্র। বার্ষক ৩, 
টাকা; ষাল্মাঁসক ১'৫০। 

৬। মগরেবী বংগাল- সচিত্র উদ্দ্ পাক্ষিক পান্রকা। বার্ধক ৩. টাকা; 
ষাল্মাসিক ১'৫০ টাকা। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য _ 

ক। চাঁদা আগ্নম দেয় 

খ। বিবুয়ার্থ ভারতের 

স্বর এজেন্ট চাই; 

গ। ভি, পি ডাকে 

পান্রকা পাঠানো হয় 

এ 
সু সপ সস রাস ০০০৭১০৭ বার আর এ ৪০ 





সমকালশন ॥ পৌঁষ ১৩৬৯ 

জয়নাভের প্রতিভা ণিয়ে কাজ করুন 
জয়লাভের পক্ষে আপনার কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে 

ভারতের প্রতিটি অধিবাসীর পূর্ণোস্তমে কাজ করা দরকার-_এবং আমাদের 
সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন আরও বাড়ানোর 
জন্ত, জাতির' সম্পদ আরও বাড়িয়ে তোলার জন্ত এবং প্রতিটি সীমান্তে 
আঘাত করার শক্তি প্রচণ্ডতর ক'রে তোলার জন্ত বর্তমানে আরও বেশী 
কাজ কর! প্রয়োজন । 

উৎপাদনক্কষমতা ও উৎপাদন বাড়াবার জন্ত ঢালাই কারখানায়, লেদে, 
মেসিন শপে, বিপুল শিল্প কারখানাগুলিতে প্রভোকটি কক্ধীর প্রাণপণে কাজ 
করতে হবে। সীমান্তে গ্রহরারত সৈনিকগণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের 
এবং জাতির নিত প্রয়োজনীয় দ্রব্গাদির সরবরাহ যেন অবিরাম শ্রোতের 
মতো! চলতে খাকে। 

28৮০4 উত্পাদন রনির কাজ 

1 গাতিরক্ষা মুঢিতর করার কাজ 
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লে পতা। 

বহুবিচিত্র কাল্পনিক ফুলের নক্সায় গৃহতলকে 

খড়ির আলপনায় শোভিত করার অভি পুরাতন 

লৌকিক প্রথার হ্ৃটি হয়েছিল শুভঙ্গিনে 

কল্যাণকামনায় প্রিয় দেবতাকে আবাচ্ছনের 

এতিহ্ থেকে । ৮ 

মহাফলপ্রদ ভেষজ (কেশ তল 

সেই বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞান ও গবেষণার 
মৌলিক উপাদান ছিল গাছগাছড়া । স্বাস্থ্যকর কেশবিন্যাসের 
উপযোগী ভেষজ কেশতৈলের প্রচলন হয়েছিল বহুদিন পূর্বেই 

কেয়ো-কাপিনের আবিদ্বারের সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ কেশতৈল 
যুগোপযোগী নতুন রূপ লাভ করেছে-_এর প্রকতিগত বিশুদ্ধ 
গুণ আর মৌলিক বর্ণ তো৷ আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, 
একটি সিগ্ধ স্ুরভি। ৃ 

২৮৬০4৮৮2৩১৬ ৪৮১৭ 

দে'জ মেডিকেল ঠ্টোর্স প্রাইন্ডেট লিঃ কলিকাতা! * দিল্লী * বোগ্বাই * মান্রাজ * পাটন! * গৌহাটী * কটক 
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হিতকারী। ইহা দেহ ও মনের 

ক্লাস্তি দুর করে ও হ্ুনিদ্রা 
আনয়ন করে 

মহা তুঙ্গরাজ 
সাশ্রলা শন্মশ্রালন্স | 

ভি তু 
সাধন ওবধালয় রোড কলিকাতা” ৪৮ 

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্ত্র ঘে'য, এম, এ, 
আমূর্ষেষ শাস্ত্রী, এফ; সি) এস, (লগ্ন) এস, যি, এন;( আমেরিকা) 
ভাগলগুর কলেজের রসায়ন শান্ধের ভৃতপূর্বব অধ্যাগক। 

কলিকাতা কেন্ত্র-ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 

এম) বি, বি এস, (কলিং) জাযু্েদাচাধা 
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সমকাল'ন ॥ পৌষ ১৩৬৯ 

তুলনা করবেন না! 
আমাদের মধ্যে বেশীরভাগই প্রতিবেশীর সঙ্গে তুলনীয় হতে পছন্দ করেন 
না। মেক ওজন সম্পর্কেও তাই বলা যায়। 

মেট ক পদ্ধতির সর্বববিধ সুবিধেগুলি পেতে হলে এগুলিকে অন্ত কিছুর 
সঙ্গে তুলনা না ক'রে, এগুলিতে যে সত্যিকার সুবিধে আছে সেই 

অনুযায়ী ব্যবহার করুন। 

সের বা মাণর সমতুল হিসাব মোটুক ভগ্যাংশ 
ব্যবহার কর্ন ন।। ূ 

এতে আপনার সময়ের অপব্যয় হৰে এবং হয়তো! অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ 

হবেন। 

তাড়াতাড়ি কেনাকাট। ও ন্যায্য লেনদেনের জন্য 

পুণসব্যার মঘেটিক এককগুলি 
ব)বতার করুন 



সমকালীন ॥ পৌঁষ ১৩৬৯ 

গহন 

“সংগ্রাম ত কঠান্র ও দীর্ঘস্থায়ী হোক 
না কেন আক্রমণকারীদেব্র ভারতেত্র পবিত্র 
ভুমি থাক বিতাড়িত করা সম্পর্কে ভান্রতীস্ 
জণগণেব্র দ্র সংকল্প, এই সংসদ বিশ্বাস ও 

নিষ্ঠান্র সঙ্গে সম্পএঁ সমর্থন কব্রছে।” 
১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে 

সংসদ কতৃক গৃহীত প্রস্তাব থেকে 

| জি 1 [0] ঠা [ 
| রা ভাজা [8৮ শু 

08 6888 

ক 

চে 



দশম বর্ষ ১ম সংখ্যা 

লূচশপন্র 

বাংলা গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৫ 

কাশধনাথ ব্রিম্বক, তেলাঙ ॥ গোরাঙ্গগোপাল সেনগ্প্ত ৫৬১ 

কলাকর্ষণ £ কয়েকাঁট প্রস্তাব ॥ আনন্দ কুমারস্বামী ৫৬৭ 

রবীন্দ্র-রচনায় চীরন্র-সূচী ॥ তপতী মৈত্র ৫৭৬ 

গবদেশী সাহিত্য ॥ আজত দাস ৫৮১ 

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ নিখিল বিশ্বাস ৫৮৭ 

পথ প্রদর্শনী ॥ গোপাল কর্মকার ৫৮৯ 

আধুনিক সাহিত্যের গাঁত ও প্রকাত ॥ সঞ্জীবকুমার বসদ ৫৯২ 

'&তিহাঁসিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ॥ অমিয়কুমার মজুমদার ৫৯২ 

'ধ্ীতিহাঁসক 'সিদ্ধান্ত' প্রসঙ্গে ॥ অন্নদাশগ্কর রায় ৫৯৮ 

সমালোচনা ॥ সূধারকুমার দাশগনপ্ত ৫৯৭ সজল বন্দ্যোপাধ্যার় ৬০০ 

অজয় দাশগনপ্ত ৫৯৯ 

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগনপ্ত ॥ 

আনন্দগোপাল সেনগণপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইশ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোরার 

হইতে মাট্ুত ও ২৪ চৌন়ঞ্গী রোড্ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 



সমকালীন ॥ পৌষ ১৩৬৯ 

॥ দেশ বক্ষ 

বার ঘাগে ॥ 

দি ্লভিম্সাণ্উ গালে স। ্ক ভিন ক্ষা ভা 



দশম বর্য ৯ম সংখ্যা 

বাংলা গগ্ত ও হ্বামী বিবেকানন্দ 

অর,্ণকুমার মংঃখোপাধ্যায় 

আজ থেকে ষাট বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব ঘটে; এই বছর তাঁর জল্মশতবর্ষপূর্তি 
উৎসব সারা 'বিশ্বে পালিত হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) আধাঁনক বিশ্বে ভারত 
বাণীর প্রচারক রূপে যে খ্যাতি লাভ করেছেন, গদ্যাশজ্পী বিবেকানন্দের কীতিত্ব তার নীচে চাপা 
পড়ে গেছে। অথচ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে 'ববেকানন্দ একটি স্মরণীয় নাম, সে বিষয়ে কোনো 
সংশয় থাকা উচিত নয়। গত শতাব্দের শেষ দশকে তান বাংলা ভাষার চর্চা করোছিলেন। তাঁর 
বেশির ভাগ লেখা ইংরেজিতে । বাংলায় তান সামানই লিখেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশিত 
হয়েছে। পরিব্রাজক" “বর্তমান ভারত', “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, বাঁর-বাণী, পন্রাবলা, ভাব্বার 
কথা প্রভৃতি গ্রন্থ বর্তমান শতাব্দের প্রথম দশকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গদ্যসাঁহত্যে বিবেকা- 
নন্দের দান পারমাণে অল্প, কিন্তু মূল্যে কম নয়। 

গদ্যাশজ্পী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্য ভাষায় আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করেন এই 
কারণে যে তিনি গত শতাব্দের প্রধান গদ্যরীতি (বাঁঙ্কম গদ্য) ও বর্তমান শতাব্দের প্রধান 
গদ্যরীতি (রবীন্দ্-গদ্য )_এই গদ্যরীতি ছাড়া যে তৃতাঁয় গদ্যরীতি ছিল, তারই 
অন্যতম শিক্পী। সাধু গদ্যরীতি (বঙিকমরাত) তান ব্যবহার করেন নি, তা বলা যায় না, 
“বর্তমান ভারত” তার পারচয়স্থল। কিন্তু কথ্য বাংলা গদ্যের প্রাত তাঁর অনূরাগ ছিল প্রবল। 

শবদ্যাসাগর বিষয় লোকের রাঁতিটি গ্রহণ করে তাকে যথাসম্ভব সংস্কৃত করে নিজের 
কাজের উপযোগণী করে নিয়েছিলেন। বাঁঙ্কম নিয়োছিলেন বিদ্যাসাগরের হাত থেকে সেই সংস্কার- 
সাধিত রীঁতাট। আবার রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তাকে বাঁঙ্কমের হাত থেকে। এইভাবে গদ্যভাষা 



৫৫৬ সমকালশীন [পৌষ 
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বাংলা সাহিত্যে ধথ্যরশীতর আবিকৃত রূপটি কিল্তু এদের হাতে ধরা পড়ে নি। বাঙালীর 
মুখের ইিয়ম, বিনা পাঁরমার্জনায় তার স্বভাবশ্ত্রী এদের লেখায় দেখা যায় 'নি। রবীন্দ্রনাথ বা 
প্রমথ চৌধুরী যে কথ্যরশীত ব্যবহার করেছেন, তা শিম্ট মাজত কিছুটা কীন্িম। কথ্যভাষার 
প্রাণস্পন্দনাটি এদের লেখায় ধরা পড়ে নি। ধরা পড়েছে কালী প্রসন্ন সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, 
উপাধ্যায় ব্রহ্গবাম্ধব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাধর রচনায়। এরা কেউই 
মহৎ সাহিত্যিক নন। জাবনের বড়ো অংশ তাঁরা অন্যকর্মে নিয়োগ করেছেন, প্রচলিত অর্থে এই 
পণ্টপাণ্ডব সাঁহাত্যিক বলে খ্যাত নন, তবু এদের লেখাতেই বাংলাগদ্যের একাটি অপেক্ষাকৃত 
অনাদৃত ধারা লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয় এই, এ*রা বাঁঙকমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কারুর কাছেই 
আত্মসমর্পণ করেন নি। কালীপ্রসম্ন সিংহের হুতোমী ভাষাকে বঙ্িকমচন্দ্র অশালীন বলে 
নিন্দা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁকম-রীতির অবসান ও রবীন্দ্র- 
রীতির সূচনায় দাঁড়য়ে আছেন, কিন্তু তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 
রবীন্দ্র-সংস্পর্শে এসেছেন, কিল্তু রবীন্দ্র-রীতকে অস্বীকার করেছেন, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানাধও 
রবীন্দ্র-প্রভাবকে অস্ত্রাহ্য করেছেন। কালীপ্রসম্ন সিংহ সমাজ-সংস্কারক-স্বজ্পায় জীবনে বহু 
ধবষয়ে তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-প্রবার্তিত ধর্মপথের প্রধান 

প্রবস্তারূপে দেশে-বিদেশে ঘুরে বোঁড়য়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উদাসীন দার্শানক, উপাধায় 
ব্হ্মবান্ধব বিস্লবী সাংবাদিক, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সাহত্যসেবায় বিনিঃশেষ 
আত্মনিয়োগের অবকাশ এদের জীবনে ছিল না। অথচ এদের হাতেই বাংলা গদোর একটি নবতন 
ধারা গড়ে উঠেছে যাঁদচ তার প্রতি আমাদের তেমন দৃষ্টি পড়ে নি এবং সে পথে পাঁথকের চলাচল 
বিশেষ নেই। 

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরশীতর উৎস হুতোমী ভাষা । বাঁজ্কমচন্দ্রের প্রশংসা সত্তেও 
প্যারীচাঁদ মিত্রের আলাল ভাষা টিকল না, নোতুন কোনো পথের সন্ধান তা দিতে পারে নি। 

বঞ্িমের মতে আলাল ভাষা প্রশংসাযোগ্য, কেননা তা কথোপকথনের ভাষা, বিদ্যাসাগরী ভাষা 
নিন্দাহ্হ, কেননা তা সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতানুকারী। আলাল ভাষায় গুরুচণ্ডালী রূপ ও. 
উৎকট ফারসশীপ্রয়তা বাঁঙ্কমচন্দ্রু দেখেও দেখেন নি। কিন্তু বহ: প্রশংসা সত্তেও তা চলল না। 
আলালাঁ ভাষার প্রথম ও শেষ লেখক আলালের ঘরের দুলাল প্রণেতা প্যারীচাঁদ মনন ওরফে 
টেকচাঁদ ঠাকুর। অথচ একথা অস্বীকার করা যায় না যে বাঁঙ্কম স্বয়ং বিদ্যাসাগর রশীতিই গ্রহণ 
করেছিলেন। বাঁঞ্কমগদ্যের ভিত্তিভাম বাংলার প্রথম সাহাত্যিক গদ্য, সংস্কৃতবহূল ও সংস্কৃতান 
কারা বিদ্যাসাগর গদ্য। আলাল ভাষা নি্ফলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর ভাষা পরবতশী অনু- 
সৃতি ও উন্নাতর মাধ্যমে সফলতা লাভ করেছে-একথা চক্ষুত্মান ব্যান্তমান্রেই স্বীকার করবেন। 

এই দুই রাঁতির উদাহরণ চৌখের সামনে থাকলে বন্তব্য স্পম্টতর হবে। আলালন ভাষা £ 
বাবুরাম বাবু চো গোঁপ্পা _ নাকে তিলক- কস্তাপেড়ে ধ্াঁতি পরা, ফুলপুকুরে 
জুতা পায়_উদরাঁট গণেশের, মত-কোঁচান চাদরথানি কাঁধে-একগাল পান-_ 
ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন--অরে হরে, শশপ্র বালী যাইতে হইবে দুই 
চার পরসায় একখানা চলাতি পান্সী ভাড়া করতো। বড় মানুষের খানসামারা 
মধ্যে মধ্যে বে-আদব হয়। হরি বলিল, মহাশয়ের যেমন কাণ্ড। ভাত 1খতে 
বসৃতেছিন্-ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এসতেচি-ভেটেল পানস হইলে 
অঙ্প ভাড়ায় হইত- এখন জোয়ার--দাঁড় টানিতে ও কে মারতে মাবিদের 



১৩৬৯] বাংলা গদ্য ও জ্যাম ছিবেকানষ্গ ৫৫৭ 

কালঘাম ছন্টবে_গহনার নৌকায় গেলে দুইচার গ্্দায় হতে পারে- চলত 
পাল্সণ চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়-এ কি থুতকুঁড় নিয়ে ছাতু 
গেলা? [১৮৫৮ এই গুরুচণ্ডালী সংকর ভাষা সাহত্যে অনুসৃত হয় 'ন। 
বদ্যাসাগরী ভাষা £ 

রাম বাঁললেন, 'প্রয়ে! এই সেই সকল গৌরতরঙ্গিনী তারব্তী 
তপোবন; গৃহস্থগ্ণ, বাণপ্রস্থধর্ম অবলম্বন পূর্বক, সেই সেই তপোবনের 
তর্তলে কেমন বিশ্রাম সুখ সেবায় সময়াতিপাত কারিতেছেন। লক্ষণ বলি- 
লেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবতণী প্রম্রবণাগার। এই গিরির শিখরদেশ 
আকাশপথে সতত সণ্টরমান জলধরমণ্ডলশীর যোগে নিরন্তর 'নাবিড় নীলমায় 
অলঙ্কৃত; আধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্মিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে 
সতত 'স্নশ্ধ, শতিল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসম্রসাললা গোদাবরী তরঞ্গ- 
বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে ।” [সাঁতার বনবাস £ ১৮৬০ 

এই বর্ণনায় স্নিগ্ধ গম্ভীরঘোষ তৎসম শব্দাবলীর ধ্বনিরোলে কেবল “পথের পাঁচালী”র 
িশোর অপ মুগ্ধ হয়েছিল। সেই সঙ্গে গত একশ বছর যাবৎ বাঙালমাত্রেই এর ধ্যানিলালিত্য 
ও শব্দঝংকারে মুগ্ধ হয়েছেন। বাঁঞকমচন্দ্র যে বিদ্যাসাগরী গদ্যের 'অনাঁতিলক্ষ্য ছন্দঃম্রোত'কেই 
গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিচয় বাঁজ্কমগদ্যে আঁবরল। 

বাঁকমের ভাষাদর্শাট কী? বঙ্কিম নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঃ 'শবষয় অনু- 
পারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ-_-সরলতা 
এবং স্পম্টতা ।. .. তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য; সরলতা ও স্পম্টতার সাঁহত সৌন্দর্য মিশাইতে 
হইবে।.. . প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বাঁলতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পারসকাররূপে 
ব্ন্ত হয়। যাঁদ সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পন্ট ও সুন্দর হয়, তবে 
কোন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যাঁদ সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমা ভাষার সকলের অপেক্ষা 
কার্য সাসদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার কারবে। যাঁদ তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাব প্রদ- 
র্শিত সংস্কৃতবহূল ভাষায় ভাবের আঁধক স্পম্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া 
সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যাঁদ তাহাতেও কর্মাসাদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন 
হইলে তাহাতেও আপাতত নাই-_নিজ্প্রযয়োজনেই আপাত্ত।” [ বঙ্গদর্শন, জৈোষ্ঞ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ 
বাঙ্গলা ভাষা প্রবন্ধ] 

প্রয়োজনই এখানে চরম মাপকাঠি। এই কারণেই বাঁঞ্কমচন্দ্র আলালধ ভাষায় প্রশংসা 
সত্বেও তা বর্জন করেছিলেন, আর বিদ্যাসাগর ভাষার নিন্দা সত্বেও তা গ্রহণ করোছলেন। এই 
প্রয়োজনের পথকেই বাঁজ্কমচন্দ্রু “মধ্যগারীতি” বলে আঁভাহত ও গ্রহণ করোছলেন। 

কালাপ্রসন্ন সিংহের “হুতোম প্যাচার নকশা” (১৮৬২) ও মহাভারতের গদ্যানৃবাদ 
(১৮৫৯ ও ১৮৬৬) দুই ভিন্ন গদ্যরীতির পারিচয়স্থল। বাঁঙ্কমচদ্দ্র যে মাপকাঠির কথা বলে- 
ছেন, কালীপ্রসম্নের এই দুই গ্রন্থে তার সফল অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। উন্ত প্রবন্ধেই বাঁঙ্কমচন্দ্ু 
হতোম ভাষাকে অস্ন্দর অশ্লীল পাঁবন্রতাশ্ন্য বলেছেন। তান আরো একটি গুরুতর কথা 
বলেছেন, 'শযাঁন ঘত চেষ্টা করেন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতল্ল থাকিবে। 
কারণ, কথনের এবং 'লখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন । কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, িখনের 
উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিন্তসণ্টালন। এই উদ্দেশ্য হুতোম ভাষায় কখনও 'সিম্ধ হইতে পারে না।” 

বাঁচ্কম এই মন্তব্য করেছেন ১৮৭৮খ্টাব্দে (১২৮৫ বঞ্গাব্দে)। পর বৎসরেই “ভারত” 



৫৬৮ গমকাজণীন [পোধ 

পান্রকায় রবীন্দ্রনাথের খঁ্্রোপ প্রবাসীর পন্র” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে তা গ্রল্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪-৯৫ খুষ্টাদে বিবেকানন্দ পন্নাবলী ও ভাষণাদ 
রাঁচিত হয়। ১৯৯৪ খল্টাব্দে “সবুজপন্র” প্রকাশিত হয়। কথনের ভাষায় চিত্তসণ্টালনরূপ মহং 
উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা, তার পরাক্ষা হয়েজ্ছ। 

বাঁজ্কমচন্দ্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করোছলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের কথ্যভাষা- 
চর্চার গুরুত্ব সমাধিক এই কারণে যে গদ্যসাহিত্যে তখনো বাঙ্কমের অপ্রাতিহত প্রতাপ এবং 
তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ তখনো 'দ্বিধাগ্রস্ত। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পন্র' €১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “বন্ধুদের দ্বারা অনুরহদ্ধ হইয়া এই পর্রগ্ীল প্রকাশ করিলাম । প্রকাশ 
করিতে আপান্ত ছিল; কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পব্গুলি 'ভারতী'র উদ্দেশে লিখিত হয় 
নাই।” রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা অপনোঁদত হয়েছে তোন্রশ বংসর বাদে ১৯১৪ খম্টাব্দে 'সবূজ পনর" 
এর পাতায়। 

“সবুজ পন্র-এর কথ্যভাষা-আন্দোলনের বিশ বছর আগে 'বিবেকানন্দ এই বিষয়ে সচেতন 
ভাবে যে চিন্তা করোছিলেন। তার পাঁরচাঁয় রয়েছে “ভাববার কথা" গ্রল্থে। গত শতাব্দের শেষ 
দশকেই বিবেকানন্দ লিখোঁছলেন £ 

চলাতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় নাঃ স্বাভাবক ভাষা ছেড়ে 
একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও। 
তাহাতেই ত সমস্ত পাশ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা 
ও একটা ি--কিন্ভূতকিমাকার-উপাস্থত কর? যে ভাষায় 'নিজের মনে 
দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর-সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান 
লেখবার ভাষা নয়? যাঁদ না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল 
তত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাঁবক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ 
কার, যে ভাষায় ক্রোধ দ?ঃখ ভালবাসা ইত্যাঁদ জানাই”-তার চেয়ে উপয্দ্ত 
ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঞ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে 
হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যোঁদকে 
ফেরাও সোঁদকে ফেরে; তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। 
ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ্ ইস্পাৎ মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর- 

আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের 
ভাষা, সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল-এঁ একচাল-নকল করে অস্বাভাঁবক হয়ে 
যাচ্ছে।” 

স্বামী 'বিবেকানন্দ বাঁঙ্কমী গদ্যরীতিকে অগ্রাহ্য করে 'কথনের ভাষা'তেই “চত্ত সন্পলন' 
করতে চেয়োছলেন। এই ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্্ সিংহের হুতোমী ভাষা তাঁর আদর্শ। আলাল 
ভাষা গুরুচণ্ডালী দোষদুজ্ট, তা সংকর ভাষা। গত শতাব্দের মধ্যাবন্দুতে কলকাতায় প্রচলিত 
কথ্যভাষাকে আবিকৃতরূপেই তিনি গ্রহণ করোছিলেন। বাঁত্কমের মতানুসারে হ্তোমিভাষা 
অশালাঁন বা অসুন্দর হতে পারে। কিন্তু তা আড়ম্ট বা হতবল নয়। গভীর জববহনের ক্ষমতা 
হুতোমাভাষায় দেখা যায় নি, কিন্তু লঘু চিন্তা ব্ঙ্গাবদ্রুপ প্রকাশে এর কার্যক্ষমতা সংশয়াতশত। 
স্বামী 'বিবেকানন্দ এই কথ্যভাষার তেজ ও প্রাণশান্ততে আকৃষ্ট হয়োছলেন। বিবেকানন্দ এই 
ভাষাকেই মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করেছেন। 

কালাপ্রসম্ন সিংহ ও স্বামী বিবেকানন্দ, দুজনেই খাঁট কলকাতার লোক, একই অঞ্টলের 
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বাঁসন্দা। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ'দেরই প্রতিবেশী, তাঁর নাটকে এই 'কলকাতয়া ভাষার প্রাণ- 
শান্তর সুন্দর পরিচয় পাই।) জনতার মুখের ভাষাকে সাঁহত্যে চালান করে দেবার যে কৌশল 
কালীপ্রসম্নের আয়ন্তে ছিল, তা 'ববেকানন্দ, ব্রহ্গাবান্ধব, গিরিশচন্দ্র, দ্বজেন্দ্রনাথ ও যোগেশ 
বদ্যানীধরও ছিল। 

হুতোমী ভাষার উদাহরণ £ 
“কলকেতা শহরে আমোদ শীগাঁগর ফুরোয় না, বারোইয়ার-পৃজার প্রাতমা- 
পৃজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী পচা গলা ধসা 
হয়ে থাকে-সে সব বলতে গেলে পথ বেড়ে যায় ও কলমে তেতো হয়ে পড়ে। 
সুতরাং টাটকা চড়ক টাটকা-টাট্কাই শেষ করা গ্যালো।” 

আমাবস্যার রাত্তর- অন্ধকার ঘুরঘুঁট-_গুড়গুড় করে মেঘ ডাকবে_ 
থেকে থেকে বিদন্যং নলপাচ্ছে_গাছের পাতাটি নড়চে না-মাঁটি থেকে যেন 
আগুনের তোপ বেরুচ্চে-পাঁথকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন_ 
আর হন হন করে চলচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ করচে-দোকানীরা 
ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জ্গ কচ্চে; গুড়ম করে নটার তোপ 
পড়ে গ্যালো।” 

এই ছঢটন্ত ভাষার থেকে প্রাণশন্তির যে তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে, তা পাঠকমনকে আলোকিত 
করে তোলে। 

স্বামী বিবেকানন্দের হাতে কলকাতার দৈনন্দিন জীবনে জনতা-ব্বহৃত এই ভাষার 
প্রাণশান্ত ধরা পড়েছে। সামান্য উদাহরণেই এই অভিমতের পোষকতা হবে। 

“আমাদের জাতের কোন ভরসা নাই। কোন একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও 
মাথায় আসে না- সেই ছেখ্ড়া কাঁথা সকলে পরে টানাটান- রামকৃষ্ণ পরমহংস 
এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আধাঢে গশ্পি- গ্রাঁ্পর আর সীমা সঈমাল্ত 
নেই। হরি হরি, বাল একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা ছু অসাধারণ 
_খালি পাগলামি। আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার উপরে ভে'পু হলো, পরশু 
চামর হলো; আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙ্গে রূপো বাঁধন হলো- আর 
লোকে খিচুঁড় খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হলো- 
চক্র গদাপদ্মশ্ক- আর শঙ্কগদাপদ্ম চক্র-_” 

কথ্যভাষার 'প্রাণস্পন্দন এখানে অননুভব করতে মুহত্মাত্ শবলম্ব হয় না। বাংলা 
ভাষার প্রাণশান্ত যে কত, তা গদ্যাশিজ্পী বিবেকানন্দের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হলো। ভাষা সম্পর্কে 
সকল প্রকার সংস্কারমযান্ত ও চলমান জাবনের প্রাত আস্থা এই গদ্যরীতিতে ধরা পড়েছে। 
“পরিব্রাজক” (১৯০৩) গ্রন্থে জাহাজে হাঙর-শিকারের যে সরস বর্ণনা বিবেকানন্দ দিয়েছেন, 
সেট উদ্ধৃত করি। 

“সকালবেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় 
বড় হাঙর ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ্যান্ত হাঙর পূর্বে আর কখন দেখা যায় নি-_ 
গতবারে আসবার সময়ে সয়েজে জাহাজ অক্রপক্ষণই ছিল, তাও আবার 
শহরের গায়েই। হাঙরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাঁড় উপাস্থত। 
সেকেন্ড কেলাশটি জাহাজের পাছার উপর। সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে 
কাতারে কাতারে স্বী-প্রুষ, ছেলেমেয়ে ঝুকে হাঙর দেখচে। আমরা বখন 
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হাঁজর হছল্ম, তখন হাঙর মিঞারা একটু সরে গেচেন; মনটা বড়ই ক্ষ হল।. 
কিন্তু নেহাং হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। এ যে পলায়মান 'বাঘার গা ঘেষে 
আর একটা প্রকাণ্ড “থ্যাবড়ামুখো” চলে আসছে।...এবার সব চুপ। নোড়- 
চোড় না, আর দেখ-_তাড়াতাঁড় কোরো না। মোদ্দা-কাছির কাছে কাছে 

থেকো। এ বড়াশর কাছে কাছে ঘুরচে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে চেড়ে 
দেখছে! দেখুক। চপ্ চুপ-এইবার চিৎ হলো-এ যে আড়ে গিলেচে, 
চুপ্-গিলতে দাও। তখন থ্থ্যাবড়া” অবসর ক্লমে আড় হয়ে টোপ উদরস্থ 
করে যেমন চলে যাবে, অমাঁন পড়লো টান! বাস্মত থথ্যাবড়া”" মুখ ঝেড়ে 
চাইল সেটাকে ফেলে দিতে-উলটো উৎপান্ত! বণ়্শি গেল বিধে, আর 
ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান_কাছি ধরে দে টান্। এঁ হাঙরের 
মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো-টান্ ভাই টান্।» 

এই বর্ণনা এত জীবন্ত যে চোখের সামনে ঘটছে বলে মনে হয়। এখানে গদ্যশজ্পী 
বিবেকানন্দের ভাষার উপর অসাধারণ দখল, পাঁরহাস-দক্ষতা ও 'লাপকুশলতার পারিচয় পাওয়া 
যায়। কথা ভাষার প্রাণশান্ত তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তার প্রমাণ এখানে পাই। কেবল ক্রিয়াপদ 
বিশেষণ ও সর্বনামের চলিত রূপের ব্যবহার নয়, চলতি ইডিয়ম, দেশজ শব্দ, বিদেশী শব্দ, লাগসই 
উপমা নার্্বধায় তান প্রয়োগ করেছেন। 

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ কথ্য বাংলা ভাষার প্রাণশান্তকে 
যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তার ফলে বাংলা গদ্যভাষার সম্ভাবনা দূর-বিস্তৃত হয়েছে, একথা 
অস্বীকার করা যায় না। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিশাল মূর্তির আড়ালে যে গদ্যাশজ্পী 
[বিবেকানন্দ রয়েছেন, তাঁকে আবিষ্কার করে বাঙালিমান্রেই আনান্দিত হবেন বলে আম বিশ্বাস 
কাঁর। 
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গোরাষ্গগোপাল সেনগনপ্ত 

উনাবংশ শতাব্দীতে ষে সব মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতমাতার মুখোজবল কারয়াছলেন 
কাশীনাথ ভ্রিম্বক্ তেলাঙ, তাঁহাদের মধ্যে ন্যতম। ১৮৫০ খম্টাব্দের ৩০শে আগন্ট বোম্বাই 
সহরে এক ধর্মীনন্ঠ গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পাঁরবারে কাশীনাথের জল্ম হয়। এই পারবারের 
আঁদ বাসস্থান ছিল পশ্চিম উপকূলে গোয়ায়। উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই পাঁরবার 
জাঁবিকাব্পদেশে গোয়া ত্যাগ করিয়া বোম্বাই এর অনাতিদুরে থানা নামক স্থানে আসিয়া বাস 
স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে পাঁরবারাঁট বোম্বাইএ চাঁলয়া আসেন। কাশঈনাথের 'পতা- 
মহের নাম ছিল রামচন্দ্র তেলাউ রামচন্দ্রের দুই পত্রের নাম ছিল ব্রিম্বক্ ও বাপুভাই | কাশশ- 
নাথ এই বাপুভই এর মধ্যম পাত্র। বাপুভাই এর অগ্রজ ব্রিম্বক নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি 
ভ্রাতুষ্পূত্র কাশীনাথকে দত্তপু্রর্পে গ্রহণ করেন, এই জন্য তাঁহার নাম হইয়া যায় কাশনীনাথ 
ভ্িদ্বক, তেলাউঙ্। 

বাল্যকালেই কাশননাথ সাঁবশেষ মেধার পাঁরচয় দেন। ১৮৫৬৯ খষ্টাব্দে বোম্বাই এর 
এলফিনন্টোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পাঁচ বৎসর পরেই ১৮৬৪ খ্টাব্দে তান 
প্রবোশকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে অধ্যয়নের সময়েই তানি ইংরাজী, মারাঠি ও সংস্কৃত 
ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছলেন। ১৮৬৮ খম্টাব্দে তেলাউ বোম্বাই 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
বি, এ, ডিগ্রী অন করেন। পরবংসর ১৮৬৯ খষ্টাব্দের শেষ দিকে 'তান এম, এ, ও 
এল, এল, বি, উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সব পরাক্ষাগীলতে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি বহু 
পারিতোষক ও বৃত্ত লাভ করিয়াছিলেন। ছান্ররূপে অধ্যয়ন কালে ব্যয় নির্বাহের জন্য তেলাঙ, 
প্রথমে এলাফিনম্টোন হাইস্কুলে ও পরে এলাফনষ্টোন কলেজে সংস্কৃত পড়াইতেন। কাশীনাথের 
সংস্কৃত জ্ঞান কত গভাঁর ছিল ইহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এম, এ, ও এল, এল, 'বি, 
পাশ করার পর বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা আঁধকর্তা কাশঈীনাথকে ৩০০, টাকা বেতনে একটি সর- 
কারণ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। তৎকালে একজন শিক্ষিত যুবকের 
পক্ষে এই বেতন ও এই পদ যথেষ্ট লোভনীয় ছিল। কাশীনাথ এই পদের প্রলোভন উপেক্ষা 
করিয়া আপন-ব্যবসায়ে ব্রতী হইতে মনস্থ করেন। শিক্ষানীবাঁস অন্তে ১৮৭২ খল্টাব্দে কাশণ- 
নাথ বোম্বে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ীর্পে যোগদান করেন। আঁচরকালের মধ্যেই তিনি একজন 
শ্রেষ্ঠ আইনজীবী বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হন। সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য হিন্দু আইন 
বিষয়ে তিনি তাঁহার সময়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। যে সব দুর্হ মামলার 
তান কোন পক্ষে সংশ্লিষ্ট থাঁকতেন না সেই সব ক্ষেত্রে অন্য আইনজশবীগণ এমন কি 'বচারকে- 
রাও পরামর্শের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন। ১৮৮৯ খ্টাব্দে তেলাঙ্ মান্র ৩১৯ বৎসর বয়সে 
বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপাঁত নিষন্ত হন। বিচারপাঁত থাকা কালেই ১৮৯৩ খম্টাব্দের ১লা 
সেপ্টেম্বর তেলাঙ.-এর জীবনাল্ত হয়। 

বাল্যকাল হইতেই জনসেবা তথা দেশসেবা ও বিদ্যাচ্চা কাশশনাথের জীবনের লক্ষ্য ছিল। 
এই জন্য সরকারণ চাকুরীর প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া তানি আইন ব্যবসায়ীর স্বাধীন জশীবিকা 
গ্রহণ করেন। আইন বাবসায়ে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই 'তাঁন অচির সংগাঁঠত বোম্বাই মিউানাঁস- 
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পালাঁটর যথেচ্ছাচার রোধ ও সুষ্ঠু পাঁরচালনের উদ্দেশ্যে করদাতৃসামাতর প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার 
ফলে মিউনাসপালাঁট সংক্রান্ত একাঁট আইন ববাধবন্ধ হয় ও মিডীনাঁসপালিটির পরিচালন 
ব্যবস্থা কয়েকজন মনোনীত ও নির্বাচিত প্রাতানাধদের হাতে ন্যস্ত হয়। কাশীনাথ দীর্ঘকাল 
'কাীন্সলার' রূপে বোম্বাই মিউনাসপালাটর (করপোরেশন) সেবা কারয়াছিলেন। ১৮৭৬ 
হইতে ১৮৮০ খক্টাব্দ পর্যন্ত লর্ড লিটন. ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। কাশীনাথ 
এই স্বৈরাচারী শাসকের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃম্টি কারতে অগ্রণী হন। লর্ড লিটনের 
রেভিনিউ জুরিসাঁডক্সন এন্ট (১৮৭৬), লাইসেন্স এঞ্ঠট, ভারনাকুলার প্রেস একট প্রভৃতির প্রতিবাদে 
তান বহু সভায় বন্তুতা করেন ও পূস্তকাঁদ প্রচার করেন। বয়োবৃদ্ধ দেশপ্রোমক দাদাভাই 
নৌরোজা ছিলেন কাশীনাথের রাজনৈতিক গুরু, ফিরোজা শা মেটা, মহাদেও গোঁবন্দ রাণাড়ে 
প্রভৃতি কাশীনাথের সহযোগী ছিলেন। ১৮৮৫--১৮৮৯ খ্ঙ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীনাথ বোম্বে 
প্রোসডেন্সপী এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব আতি যোগ্যতার সহিত পরিচালন করেন। 
ইহার পূর্বে তিনি দাদাভাই নৌরোজা" প্রাতিষ্ঠত ইস্ট ইশ্ডিয়া এসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখার 
সেক্রেটারী পদেও কাজ কাঁরয়াছিলেন। এই দুইটি প্রাতিষ্ঠানের দ্বারা জনসাধারণের প্রভূত উপ- 
কার সাধিত হয়। 

১৮৮৫ খঙ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে উপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপাতত্বে 
ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (ইীণ্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস) প্রথম আঁধবেশন হয়। এই আধিবেশন 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে কাশীনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছলেন। তিনিই এই প্রাতিষ্ঠানের প্রথম 
সম্পাদক। শাসনসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবাঁট কাশীনাথ দ্বারাই উত্থাঁপত হয়। অপর একটি 
প্রস্তাব ইংলন্ডের ইন্ডিয়া কাউন্সিলের বিলযৃপ্তি বিষয়টির সমর্থনে কাশীনাথ একাঁটি ওজাস্বিনী 
বন্তৃতা দেন। কংগ্রেসের পরবতী দুইটি অধিবেশনে অসংস্থতার জন্য তেলাউ. যোগদান করিতে 
পারেন নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সার জর্জ ইউলের সভাপাঁতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ 
অধিবেশন হয়। এই আঁধবেশনে শাসনসংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবাঁট এবারও তেলাঙ, কর্তৃক 
উত্থাঁপত হয়। এই আঁধবেশনে কাশীনাথ সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একাঁট জবালাময়ী 
বন্তৃতা দেন। ১৮৮৯ খঙ্টাব্দে তেলাঙ, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপাঁত নিষুন্ত হন। অতঃপর 
কংগ্রেসে সাক্রয়ভাবে যোগদান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৮৯৩ খষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু 
হইলে এই বংসরের আঁধবেশনে সভাপতির আসন হইতে কাশীনাথের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া দাদা- 
ডাই নৌরোজাঁ বলেন যে কাশীনাথের মৃত্যু দেশের পক্ষে এক বিরাট ক্ষাতি। 
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১৩৬৯] কাশশীনাথ ত্রিম্ঘক, তেলাঙ, ৫৬৩ 

১৮৮৪ হইতে ১৮৮৯ থজ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীনাথ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য 
ছিলেন। এই সভার সদস্যরূপে তিনি গভর্নমেন্টকে বহু জনকল্যাণমূলক কর্ম কারতে অন্দ- 
প্রাণিত করেন, দস্টান্তস্বরূপ বোম্বাই 'মউীনাঁসপ্যাল বিলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জন- 
স্বার্থের বিরোধী কোন প্রচেষ্টা ব্যবস্থাপক সভায় উপাস্থত হইলে কাশীনাথের তীর প্রাতবাদ ও 
যুত্তজাল সরকারকে এই পল্থা হইতে প্রাতানিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিত। দেশে শিক্ষা বিস্তার ও 
শিক্ষা সংস্কার তেলাঙ-এর জীবনের পরম ঈ্সিত বিষয় ছিল। বোম্বাই প্রদেশে “স্টুডেন্টস 
সায়েশ্টীফক ও লিটারারী সোসাইটি” নামক সংস্থা অনেকগ্যাল বিদ্যালয় পাঁরচালন কাঁরত, 
তেলাঙ- আজীবন এই সংস্থার সাহত ঘাঁনষ্ঠভাবে সংঁশলম্ট ছিলেন। বহুকাল ধাঁরয়া তেলাঙ, 
বোম্বাই-এর সরকারী আইন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় এই "বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 
সংস্কার করা হয়। ১৬ বংসর কাল তেলাউ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন, এক বৎসরের 
কিছ; বেশী সময়ের জন্য তিনি এই বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস চেন্সেলার) 'ছিলেন। 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তাঁনই প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। এই পদে আসান থাকা কালেই 
তাঁহার মত্যু হয়। বোম্বে মিউানীসপাঁলাট কর্তৃক প্রাথামক শিক্ষা 'বিদ্তারের পাঁরকল্পনাি 
তিনি ও তাঁহার সহকর্মাঁ সৃহৎ ফিরোজা শা মেটাই প্রস্তুত করেন। শিক্ষা প্রসারে তাঁহার নিষ্ঠা 
লক্ষ্য কাঁরয়া ভারত সরকার তাঁহাকে “ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন ১৮৮২৮ এর সদস্য মনোনীত 
করেন। 

এই কীমশন প্রত্যেকটি প্রদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ কাঁরয়া এক একাঁট পৃথক প্রাতবেদন 
(রিপোর্ট) প্রকাশ করে। বোম্বাই প্রোসডোন্সর 'রিপোর্টে প্রধানতঃ তেলাঙ্রই মতামত প্রাতি- 
ফলিত হয়, যাদও এই রিপোর্টট তিনি রচনা করেন নাই। তেলাউ. আত নিষ্ঠাবান 'হন্দু ছিলেন, 
সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার গভীরজ্ঞান ছিল তথাঁপ তানি রিপোর্টে এই মত প্রকাশ করেন যে প্রাচীন 

প্রভতি গল রক্ষণ ও সংচ্ঠু পারচালনের তান বিরোধিতা করেন নাই। তেলাঙ এই মত প্রকাশ 
করেন ষে পাশ্চাত্য প্রণালীতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষাই ভারতবাসির পক্ষে মঙ্গলকর 
হইবে। 

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পাঁরবর্তে গভর্নমেন্ট শুধু সংস্কৃত 
শিক্ষা বিস্তারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন তখন বাঙ্গালা দেশে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্টের 
নিকট ইহার প্রাতবাদ কাঁরয়া এক পন প্রেরণ কাঁরয়াছলেন। দীর্ঘকাল পরে কাশীনাথ 'ব্িম্বকের 
মতামতে রাজা রামমোহনের চিন্তারই প্রভাব লক্ষিত হয়। কাশনাথ ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে 
দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত হইতে পরামর্শ দেন।" কাশণ- 
নাথের মতামতেই উত্তরকালে সরকারের শিক্ষানীতি পাঁরচাঁলিত হয়। বোম্বাই 'বশ্বাঁবদাালয়ের 
সদস্য ও উপাচার্য হিসাবে তান এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের একটি শ্রেষ্ঠ িক্ষাকেন্দ্রূপে 
পরিণত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 

রাজনীতিজ্ঞ, আইন ব্যবসায়ী ও শিক্ষাব্দ্ রূপে কাশশীনাথ তাঁহার জীবদ্দশায় একজন 
দিকপালর্পে চিহিত 'ছলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা 'প্রয় বিষয় ছিল সংস্কৃত শাস্ 
ও সাহিত্যচর্চা। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে 'লাখয়াছিলেন যে 'নজের 
রুচমত বিষয়টি বাছিয়া লইয়া জীবন যাপনের স্াবধা থাকিলে 'তান আইন ও রাজনীতি হইতে 
দূরে থাকিয়া শুধুমান্র বিদ্যাচর্টাতেই সুখী হইতে পারিতেন। ভারতবিদ্যা সাধনার ক্ষেত্রে 
কাশীনাথ ভ্রিম্বকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচা বিষয়-_1. 
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ছান্রাবস্থায় তেলাঙ, আত উত্তমরূপে সংকৃত অধ্যায়ন করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
আজীবন তান এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। মান্ন ২২ বংসর বয়সের সময় তেলাঙ, 
ইংরাজণ ভাষায় একটি সভায় “রামায়ণ কি হোমরের দ্বারা প্রভাবিত” এই নামে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন (ওয়াজ রামায়ণ কাঁপড ফ্রম হোমার )। এই প্রাসদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পাণ্ডিত ভেবরের 
মত এই ছিল ষে রামায়ণ ইলিয়ড, আঁডাঁমর পরবতাঁ রচনা, সীতা হরণ ও লঙ্কা আক্রমণ ঘটনা 

হোমরের ইলায়ড কাব্যের হেলেন হরণ ও ট্রয় অবরোধ কাঁহনীর অনুকরণে রামায়ণে সাাবস্ট 
হইয়াছে; বৌদ্ধ জাতকের কাঁহনীগুঁল হইতে রামায়ণের জন্ম হইয়াছে, রামায়ণ খ্টজল্গের 
পরবতাঁ কালের রচনা । 

কাশীনাথ তাঁহার প্রবন্ধে ইহা পাঁরস্ফুট করেন যে গ্রীকেরা নানা বিভাগে হিন্দুদের নিকট 
খণী, সুতরাং রামায়ণের সীতা হরণ ও লঙ্কা আক্রমণ ঘটনাঁট হোমরই রামায়ণ হইতে ধার করিয়া- 
ছেন ইহা অসম্ভব নহে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা সনাতন 'হন্দুধর্মের সাহত্য ও শাস্লকে অনেক সময় 
নিজেদের মতও বিশবাস অনূযায়ী সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন ইহার প্রমাণ আছে, সুতরাং দশরথ 
জাতক রামায়ণের নিকট খণা, রামায়ণ জাতকের 'নিকট ধার করা বস্তু নহে। জ্যোতাঁষক ও 
ভৌগোলিক সাক্ষ্যদ্বারা তেলাউ রামায়ণ যে খৃষ্ট পরবর্তী নহে ইহা প্রমাণ করেন। অতঃপর 
পাশ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক এই বিষয়ে তেলাঙের মতবাদই যযক্তিযুস্ত বাঁলয়া গৃহীত হয়। এই রচনাটি 
একটি পনীস্তকারূপে ও পরে ইপ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরা পান্রকায় প্রকাশিত হয়(১)। ডাঃ লারনজার 
নামে একজন জার্মান পশ্ডিত এইমত প্রকাশ করেন যে ভগবজ্গীতা বুদ্ধের পরবতর্ঁ কালে রাঁচত। 
কাশীনাথ এই মতের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে 'তানি লেখেন যে 'নিউটেষ্টামেন্টের 
কোন কোন অংশের সাহত ভগবস্গীতার ভাব সাদৃশ্য থাকায় পণ্ডিত প্রবর অনুমান কাঁরয়াছেন্ন 
যে বৃম্ধ পরবতাঁকালে গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়া কোন রাহ্মণ গ্রীকদের নিকট 'নিউ টেম্টামেন্টের 
ভাবগৃলি ধার কারিয়া ভগবম্গীতা রচনা কাঁরয়াছেন। এই ধারনা যান্তহশীন বরং ইহাই সম্ভব 
যে কোন গ্রীক্ পশ্ডিত এদেশে আসিয়া ভগবদগণতা পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে ভাল অংশগ্ঁল 
লইয়া নিউটেস্টামেন্ট রচনা কাঁরয়াছন। ১৮৭৫ খঙ্টাব্দে কাশীনাথের এই প্রবন্ধাট তাঁহার 
রচিত ভগবদগাঁতার ইংরাজী পদ্যান্বাদ গ্রন্থের ভূমিকার্পে সান্নবিষ্ট হয়। এই ভৃঁমিকাটিতে 
জার্মান পণ্ডিতের মতাঁটই শুধু খণ্ডন করা হয় নাই উহাতে গীতার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব ও 
প্রতপাদিত হয়(২)। ১৮৭৪ খষ্টাব্দে তেলাঙ্ ভর্তৃহরির নীতশতক ও বৈরাগ্যশতক দুইটি 
টিকা হইতে উদ্ধৃতিসহ সম্পাদন করেন। এই সুসম্পাঁদত গ্রন্থাট ব্যুল্লর্ ও কীলহর্ণ প্রবার্তত 
বোম্বে সংস্কৃত সিরিজ গ্রল্থমালার নবম গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়(৩)। এই গ্রল্থাট আঁধকতর 
সূচারুরপে সম্পাদত হইয়া ১৮৮৫ খষ্টাব্দে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খল্টাব্দে তেলাঙু- 
বিশাখ দত্ত রাঁচত মদদ্রারাক্ষস নাটক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন, এই পুস্তকাঁট বোম্বে সংস্কৃত 
সিরিজের ২৭ সংখ্যক পৃস্তকরুপে প্রকাশিত হয়(৪)। ১৮৯৩ খঙ্টাব্দে এই পৃস্তকের দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বারানসী, পুনা, কোলাপুর ও দাঁক্ষণ ভারত হইতে সংগৃহীত ৮ 
খানি পাথর সহায়তায় তেলাঙ্ ইহার শদ্ধ পাঠ নির্ণয় করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কাশশনাথ 
িশাখ দত্তের কাল ও এই নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। পরে পৃথক 
পৃথক প্রবন্ধে কাশীনাথ বান, সবন্ধু, কুমারিল, ভর্তৃহার, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভাত প্রাচখন 
সংস্কৃত কবিদের কাল সম্বন্ধে পাশ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন(&)। কাশশনাথের এই: 
প্রব্ধগুলি ও ভারতাবদ্যার অন্যান্য বিষয়ে 'লাখত প্রবন্ধগুলি উত্তরকালে গবেষকদের বিশেষ 
সহায়তা দান করিয়াছে(৬)। এই প্রবন্ধগনীল আইন বাবসায়ী কাশীনাথের সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় 
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ব্ঢুংপত্তির পরিচায়ক। 
১৮৮২ খচ্টাব্দে কাশশীনাথ তেলাঙ্ কৃত ভগবজ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ বিবুধকুলপাঁত 

ম্যাক্সমনল্লাযর্ সম্পাঁদত সেক্রেডে বুকস অফ দি ঈষ্ট গ্রন্থমালার অস্টম খণ্ডরূপে প্রকাশিত 
হয়(৭)। অন্য পাঁণ্ডতদের 'লাখত গ্রন্থের সমালোচনা কার্ষেযও কাশশনাথের সমাঁধক পাণ্ডিত্য 
প্রকাঁশত হইত। ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী পান্রকায় তাঁহার 'লাখত সমালোচনাগ্ীল বিদগ্ধ 
জনের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। সংস্কৃত সাহত্য ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায়ও 
তিনি আতশয় কীতত্ব প্রদর্শন করেন, এীতহাসিক 'বষয়ে তাঁহার বহ_ প্রবন্ধ সামায়ক পরিকায় 
প্রকাশিত হয়(৮)। 

কাশীনাথের মাতৃভাষা ছিল মারাঠি। স্বদেশপ্রেমক কাশীনাথ তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি 
গভীর অনুরাগ পোষণ করিতেন, এই সময় শিক্ষিত মহারাম্ট্রীয়গণ মারাঠি ভাষার চর্চা না কাঁরয়া 
ইংরাজী ভাষাতেই তাঁহাদের মনোযোগ ন্যস্ত করিতেন। কাশীনাথের ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ 
দক্ষতা ছিল। কোম্ব্রজ বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী সাহত্যের ইতিহাসে ইংরাজী 
ভাষার ভারতাঁয় লেখকদের মধ্যে কাশীনাথকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজী ভ্নষায় 
অসাধারণ পটত্বলাভ করিয়াও তেলাঙ্ মারাঠি ভাষার চর্চা কারতেন। স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে 
তানি একটি ইংরাজী পুস্তক মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেন (স্থাঁনক রাজ্য ব্যবস্থা, ১৮৮৫)। 
এই সময় লর্ড রিপনের শাসনে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন (লোকেল সেলফ গভর্নমেন্ট) প্রবার্তত 
হইতেছিল। মহারাষ্ট্রে জনসাধারণ সুষ্ঠুভাবে যাহাতে পৌরসভা, জেলা বোর্ড 
প্রভীতির দায়ত্ব গ্রহণ কাঁরতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে 
শিক্ষা ও আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে কাশীনাথ একটি জার্মান ভাষার নাটক মারাঠিতে অনুবাদ করেন 
(শাহানা নেথন, ১৮৮৭)। উৎকৃষ্ট বিদেশী গ্রন্থের মারাঠি অনুবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই 
এ মহারাম্ট্র ভাষা সম্বদ্ধক মণ্ডল নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইলে কাশননাথ উহার আধিনায়কত্ব 
গ্রহণ করেন। তাঁহার উৎসাহে বহু মারাঠি পাশ্ডিত বিদেশী গ্রন্থের মারাঠি অনুবাদ প্রকাশ 
করেন, এই কার্ষের দ্বারা মারাঠি ভাষা সমৃদ্ধ হয় এবং এই দষ্টান্তে শাক্ষত মারাঠিরা মাতৃভাষার 
প্রাত আকৃষ্ট হন। বালগঞ্গাধর তিলক তাঁহার কেশরী পন্রে কাশীনাথের মাতৃভাষার প্রতি 
অনুরাগের দিকে মহারাম্দ্রীয়দের দৃম্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার আদর্শে সকলকে উদ্ব্দ্ধ 
হইতে অনুরোধ করেন (কেশরা, ২৩-৯-৯১)। প্রাচীন মহারাস্ট্রীয় সাহিত্য ও ইতিহাস 
কাশীনাথ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কাশীনাথের 'লাখত “শ্লনিংজ্গস, ফ্রম মারাঠা 
ক্লনিকলস্” নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ মহাদেব গোবিন্দ রানাডে লাখত “রাইজ অব মারাঠা 
পাওয়ার” গ্রন্থের ন্রয়োদশ অধ্যায় রূপে সন্নিবিষ্ট হয়। 

কাশীনাথ আতিশয় বিনয়ী ও মধুর স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন। হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় নিজ্ঠাসম্পন্ন 
সর্বভূতে সমদেশ এই মনীষী দেশের হিন্দু মুসলমান, পাশ সকলেরই সমপারমাণ শ্রদ্ধার 
আধকারা ছিলেন। মান্র ৪৩ বংসর বয়সে তেলাঙের অকাল মৃত্যুতে শুধু ভারতবাসাঁ নহেন, 
ইউরোপীয় অনেক বন্ধ্ ও মর্মাহত হন। তেলাঙের মৃত্যুতে সুদূর বাঙ্গলা দেশও শোকগ্রস্ত 
হয়। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান মিরর, ইণ্ডিয়ান নেশন ও রেইস এন্ড রায়ট্ পন্লে 
তেলাঙের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল। 
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আনল্দ কুমারম্বামণী 

সাংপ্রাতক শিল্পাচন্তা দুটি প্রধান সরণীতে বিভন্ত, বিশুদ্ধ শিল্প এবং কারুশিজ্প। সম্যক- 
রূপে না হলেও, সাধারণ রাঁসক এই দুটি শাখা সম্পর্কেই ওয়াকবহাল। একাটর বৌশল্ট্য যাঁদ 
হয় আত্মগ্ণের শোভন প্রকাশ অপরটির তবে যত্রার্জত নিদেশের নির্ভুল অণুকরণ। আত্মগ্রণ- 
সম্বল বিশদদ্ধ শিল্প, তাই, স্বভাবত-ই যত্তাজত কারুকর্ম অপেক্ষা শ্রেয়। এ সম্পর্কে নন্দন- 
তত্ত্বের স্পম্ট আভমত হল : শিল্পের সার্থকতা তার যদচ্ছপারণাঁততে নয়, সুমিত ভাঁঞঙ্গমায়। 
কি পেলাম তা নয়, কেমন করে পেলাম সেটাই 'িল্পসম্পকে দ্রম্টব্য। শিল্পাচার্য এবং নন্দন- 
আত্বকগণ মনস্তাত্বক সূত্রে আর একটি অন্ীসদ্ধান্তে এসেছেন : শিল্পজ্ঞান সম্পূর্ণ করতে 
হলে শুধু সৃম্টিকেই নয়, শ্রম্টাকে ও জানা প্রয়োজন। এই ডীন্ততে আধুনিক িল্পীদেরও কেউ 
কেউ সানন্দে সম্মাতি জানিয়েছেন। বলাবাহনল্য, বিশন্দ্ধাঁশল্পের এই স্তাবকণ্ণণ ব্যান্তপ্রাতিভার 
গুণমাহাত্ম্যে পণমূখ। 

পক্ষান্তরে, অন্যমতে, প্রতিভাপৃজা অবাঞ্ত। এবং নিছক আত্মগুণসম্বল শিজ্প সাধা- 
রণ্যে সংবার্ধত নয়, অপারহার্য ও বলা চলে না। 

এই সূত্র ধরেই আমরা একটি বিস্মৃতপ্রায় শিল্পাঁচন্তাকে স্মরণ করব : 'যে কোন কর্মের 
শৃঞ্খালত সাহচার্যই হ'ল শিক্প। সুতরাং প্রাতমা নির্মাণ, মোটর তৈরী কিংবা উদ্যান রচনা 
সব কিছুই শিজ্পকর্ম। পশ্চিমে ক্যাথালক্্রাই এই উীন্তীটি স্পম্ট ক'রে বলেছিলেন। এর 
থেকে অনায়াসে অনুবতাঁ সিদ্ধান্তে আসা চলে : যে কোন শোভনকর্মেই িল্পমায়ার স্বর্ণ- 
ষান্টর ছোঁয়া লাগবেই ।' এ কথাটিই একটু ঘুরিয়ে পুনরাবাত্ত করেছেন সন্ত টমাস। আসল 
কথা, জনজীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করাই শিল্পের লক্ষ্য। সুতরাং এই উতন্তির পরিপ্রেক্ষায় 
আপতমাধূর্যকে নয়, পারণামরমণীয়কে অবলম্বন করাই শিল্পানুরাগীর অবশ্যকর্তব্য। খারাপ 
খাবার সুস্বাদু হ'লেও যেহেতু পন্টকর নয়, অতএব, অগ্রহণীয়। জবনধমন” ভাবাল? উপন্যাস 
সুখপাঠ্য হ'লেও যেহেতু চিত্ত দৌর্বল্যর সহায়ক, অতএব, পঠনীয় নয়। উপাঁরউত্ত নিষেধাজ্ঞা 
অবশ্যই সাধারণ মানুষকে স্মরণ করে। কেন না, বক্ষ্যমাণ নিবন্ধাট তাঁদের উদ্দেশ্যেই লেখা । 

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা শিজ্পচর্চায়। তথাপি লক্ষণীয়, শিল্পের প্রাত নির্মোহ 
ওদাসীন্য সাধারণ্যেই বিদ্মান। সাধারণ মানুষ কোনো সৃম্টিসামগ্রীর উদ্দেশ্য এবং পাঁরণাঁতি অবগত 
না হ'লে, পারতপক্ষে সে সম্ভবনা না দেখলে, তার প্রাত ওঁৎসুক্য অনুভব করে না। একথা 
স্বীকার করতে আজ কোন বাধা নেই, শিল্পমান্র-ই উদ্দেশ্যযুস্ত এবং তার পাঁরণাঁত-প্রাপ্টিতেই শিল্পের 
কৈবল্যাসাদ্ধ। অথচ সাধারণ্যে একথা সোচ্চার নয়, আঁপচ, বিপরীত ধারণা বর্তমান। এবংবিধ 
ধারণার পিছনে শিক্ষিত সমাজের প্রাতিক্রিয়া কার্যকর, একথা সহজেই অনুমান করা চলে। গোঁড়া 
ধার্মকদের মধ্যে কেউ কেউ সোজাসুজি বলেছেন, জীবনে শিল্পের আঁস্তত্ব বাহুল্যমান্র, অতএব, 
পারত্যাজ্য। বস্তুনিষ্ঠদের কাছে ব্যবহাঁরক শিল্পের আবেদন থাকলেও বিশদ্ধাশজ্প অকাজের 
ঢোক ব'লেই বিবোচিত। শ্রীমক শ্রেণীর চোখে বিশুদ্ধ শিল্প হ'ল বিলাসীর ব্যসন, অতএব, ধিকৃত। 

এ তাবৎ আলোচনায় দুটি মত স্পম্ট। এক, জীবনে সববাবধ প্রেরণার উৎস শিল্প, 
সৃতরাং, অত্যাবশ্যক। দুই, বিশ্ধ শিল্প জীবনের পক্ষে বাহুল্য, সুতরাং, পরিত্যাজ্য। বলার 
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কথা এই, ষঁদিচ উভয় শাঁবর-ই শিল্প কথাটির প্রয়োগ করেছেন তথাপি তাঁদের শিল্পধারণায় 
আসমান-জারন ফারাক। তবু দুটি মতের উপর নির্ভর করে একটি সাধারণ প্রশ্ন তোলা যায়, 
জীবনের পক্ষে শিল্পের আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? থাকলে, কতখানি; এর সরাসার 
উত্তর সম্ভব নয়। কেননা, প্রয়োজন এমন একটা জিনিষ যার সঙ্গে অভাব এবং মূল্যের সম্পর্ক 
ওতঃপ্রোত। বলা যায়, অভাবের গুরুত্ব অনুসারেই প্রয়োজন এবং মূল্যমান নিরপত হয়। মূল্য 
সম্পার্কত [বিস্তৃত আলোচনার ভিতর না গিয়েও এটুকু বলা হয় তো অসঙ্গত নয়, প্রয়োজনীয়- 
প্রস্তুতির জন্য আন.ষাঁঞ্গক মূল্য কম হ'লে শিল্পসামগ্রীর মূল্যস্ফীতি কাজের কথা নয়। তবু 
প্রশ্ন থেকে যায়, মূল্যস্ফীতি কথাঁটতো আপোক্ষক। কেন না, গুণগত ওধকর্ষ বা শিজ্পমান 
মূল্যনির্ধারণে অবান্তর নয়। উত্তরে বলা যায়, আপাতদৃষ্টতৈে আপোঁক্ষিক মনে হলেও গুণ- 
মানের সার্থকতা, উদ্দেশ্যের 'সিম্ধতে। শিজ্পসৃন্টিতে সাধারণের গ্রহণক্ষমতার প্রশ্নও মাঝে 
মাঝে উঠেছে। এবং হয়তো র্ঁচমান শিজ্পরাঁসকের অসদ্ভাবে শিল্পোন্বাতর বিঘযতা ও অপ্রতুল 
নয়। কিন্তু শিল্পী এবং শিল্পানুরাগারা বাধ্য হয়েই তাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। আর, 
কখনো কখনো লোকপ্রিয়তার জন্য অল্পাবস্তর প্রচার পিয়াসা আন্তরিক ভাবে ফুটে উঠেছে 
বিশুদ্ধাশজ্পী এবং কারুকৎ এর মধ্যে। শিল্প সংগ্রহশালাকে ও এই অর্থে প্রচারস্থল বলা যেতে 
পারে। এখানে বিশহদ্ধাঁশল্পী বা কারুকৎএর নিদর্শনাবলীর প্রদর্শনের অন্তরালে সংগোপনে 
আর একটি ইচ্ছেও লালিত-আম শিজ্পসামগ্রীর বিক্রয় ইচ্ছার কথাই বলতে চাইছ। সকলের 
না হলেও, অনেকেরই লক্ষ্য লাভের দিকে। কিন্তু শিল্পসামগ্রী যাঁদ সাধারণের ক্লয়ক্ষমতার মধ্যে 
না হয় তবে শিজ্পকার এবং শিজ্পরাঁসক উভয়ের পক্ষেই তা বিপদের কথা। অবশ্য এ দৃন্টিভঞ্গির 
পিছনে কয়েকাট সাংপ্রাতক সমস্যাও জাঁড়ত। এ প্রসঙ্গে ক্যারো সাহেবকে স্মরণ করা যেতে 
পারে : লাভের ইচ্ছে থাকলেও, সর্বদা শিল্পকারের পক্ষে লভ্যাংশ জোটে না; জূটলেও, তা পর্যাপ্ত 
নয়। অথচ, মনোমত লাভই তাদের জুটত যাঁদ মধ্যস্থ কোন ভাঁগদার না থাকত। স্পম্টতই 
বোঝা যায়, ক্যারো সাহেবের লক্ষ্য এখানে কারাশজ্পীদের প্রাতি। একথা 'ঠিকই, তাঁদের 
[ভিতর এখন বহু স্তরভেদ হয়েছে। ফলত, ভাগদার অনেক। আর এটাই তাঁদের 
অসন্তোষের কারণ। অথচ, শ্রমবিভাজন শিল্পের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরুপ, কেন না, 
উন্নতকলাকর্ষণের অনুকূল গুণগত উৎকর্ষতাকে এখানে স্বীকার করে নেওয়া 
হয়েছে। বোধ হপ্ন অর্থলক্মগণের পক্ষে এমত অবস্থা কাঙ্ক্ষণীয় নয়। শ্রমবিভাজনের 
মূলসূত্রই হচ্ছে গুণানুসারে কর্মীবভাজন এবং তদনুপাতে লভ্যাংশের বন্টন। অর্থাং পূর্বে যা 
একজনের পকেটস্থ হত, আজ তা বহুধাবিভন্ত। এই কারণে মুনাফাখোররা ক্ষৃত্থ। তাছাড়া 
গণসাধারণের শিল্পের প্রাতি অকুন্ঠ অসহযোগতাও শিল্পীর আর্ক অসঞ্গাতর অন্যতর কারণ। 
শিল্পীর শ্রমসাধনার প্রতি নির্মম ওদাসান্য দেখালেও শিল্পের তাতক্ষাণক সৌন্দর্যে আমরা মুস্ধ 
হই, মগ্ন হই গভীর রসসাগরে। অথচ, শিজ্প এবং শিল্পী সাংপ্রাতক ধারণায় অবিচ্ছেদ্য এবং 
আঁবভাজ্য। দুঃখের হলেও সত্য, ইদানীং শিল্পের প্রাত আসান্ত ক্রমবিলীয়মান। বিল্তবানের 
অঙ্গনে বিশুদ্ধ শিল্পের পথ প্রায় রুদ্ধ, সাধারণ্যেও আসান্ত প্রবল নয়। অন্যে পরে' কা কথা, 
স্বয়ং শিল্পী ও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। কেন না, আর্থকপ্রসঙ্গ আজ তাকেও বিব্রত 
করে। আর শিল্পশ্রীমকদের তো কথাই নেই। ঘন্টা ধরেই ওদের কাজ এবং তদনুসারেই ওদের 
অর্থাগম। সূতরাং ভাবলে ভুল হবে না, অবসর মূহূর্তেও ওদের একমান্্ চিন্তা অর্থপ্রসঙ্গাই। 
অথচ কি রাঁসক কি শ্রামক, কারুপক্ষেই এ অবস্থা কাংাখত নয়। কর্মকালে নিষ্ঠাবান কার্ম এবং 
অবসর কালে চিন্তাশীল শুভার্থী হওয়াই শিল্প শ্রীমকের কর্তব্য। এবং এখানেই শিজ্পবিজ্ঞান 



১৩৬৯ ] কলাকর্ধণ $ করেকাঁট প্রস্তাব ৫৬৯ 

ও নশীতাবজ্ঞান যুগলবন্দী, তাদের সহ অবস্থান এই জন্যেই কাঙ্ক্ষণীয়। নীতিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে 
একটি কথা বলা প্রয়োজন এবং এখানেই £ নীতিবিজ্ঞান মানুষের বিজ্ঞান, মানুষের শুভাশভ 
[বিচার করাই তার কাজ। শিল্পাবজ্ঞান ও মানুষের বিজ্ঞান। শিল্পবোধ এবং মনুষ্যত্ব অবিচ্ছেদ্য 
বন্ধনে আবদ্ধ। ইতিহাসসৃন্রে জানা যায়, প্রস্তরষূগ থেকেই মানুষ সজ্ঞানে শিল্পচর্চা করে 
আসছে। এবং অদ্যাবাধ এই বিস্তীর্ণ কালচুক্রমণে দুটি পথই আপাতত আলোকিত। এক, 
শিল্পের ব্যবহারিক দিক। দুই, তার আদর্শের দিক। এই ভাবে শিজ্প একাঁদকে বিশষ্ধ- 
বিজ্ঞানের, অপর 'দিকে নাঁতাবজ্ঞানের সহোদর । লক্ষণীয় সভ্যতার সূরুতেই উপারযাস্ত 'বিভা- 
জোর প্রাতক্রিয়া অন্ভূত হলেও তার স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা অক্ষম ছিলাম। ক্রমশ জন্ম হল 
নন্দনতত্বের, সৃম্ট হল মনোবিজ্ঞানের, রচনা হল তৎসংক্রান্ত গ্রন্থের। তারপর রহস্যের অবগন্ঠন 
খুললাম, দেখলাম সলজ্জমানস সুন্দরীকে। এবং তখনই দেখা দিল কলাবদ্যার বৌদ্ধিক বিশ্লে- 
ষণ। এর সঙ্গে যুন্ত হল বিজ্ঞানের দুর্নবার আভযান। ফলত, একদা যে অশ্বমেধের ঘোড়াটি 
যাত্রা সূর্ করেছিল সংশয়ের দোর থেকে, এখন সে সগর্কে উপনীত হল বিজ্ঞানের বিজয় তোরণে। 
পূর্বাচার্যগণের সঙ্গে চিন্তার যোগসূত্র ক্রমশ ছিন্ন হতে থাকল। বিশেষত, এ্যানাটাম নিয়ে সরল 
ইনার যাস জিন চা উভয় পক্ষে। এঁট কালাবিবর্তনের ধারায় আরও প্রকট 
হয়ে উঠল। 
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ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক, আকৃতির সঙ্গে নয়। আকৃতির সঙ্গে যেটুকু, বুঝতে হবে সেটি প্রকাতির প্রকাশের 
জন্য। তাই প্রকতি শুধু বিষয়ের বোধক রূপেই নয়, কর্মের কারণরূপেও বরেণ্য। কিন্তু 
পৃঙ্খানপৃঙ্খ বিশ্লেষণ সতত সম্ভব নয় সৃতরাং সর্বস্বীকৃত যৌন্তক "সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে 
গ্রহণীয়। এই জন্য সত্রসম্বল বাীঁজগাঁণতও কলাবিদ্যার দোসর। ক্ষেত্রবশেষে কয়েকাট বিদেশী 
ভাষা (প্রায় লৃ্ত হ'লেও শ্রমসাপেক্ষে শিক্ষণীয়) আঁধগত হওয়া শিল্পকার এবং শিল্পরাঁসক 
উভয়ের কর্তব্য। ভাবপ্রধান শিজ্পালোচনায় অনুবাদ অন্তরায়-এঁট একাঁট উপলব্ধ সত্য। 
আটমুজিয়াম প্রসঙ্গেও কিছ: বন্তব্য আছে। সাধারণত, ম্যাঁজয়ামের কাজ অতাঁত অথচ প্রাজ্জজন 
কর্তক মূল্যবান ব'লে স্বীকৃত সামগ্রীর সংরক্ষণ। আট্ম্যাজয়াম প্রসঙ্গে ও কথাটি প্রযোজ্য। 
মৃত অথচ মুল্যবান শিল্পের সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ-ই শিল্পসংগ্রহশালার কর্তব্য। কিন্তু লজ্জার 
হ'লেও বলতে দ্বিধা নেই, সাংপ্রাতক শিল্পীর স্বাভাবিক প্রবণতা আট'মাজয়ামে কোনরকমে 
নিজেকে উপাস্থত করা। শিল্পের পক্ষে এটি আদৌ সস্থ লক্ষণ নয়, আপচ, সংক্রামক ব্যাধি- 
বিশেষ। নিরাপদ আশ্রয়দান-ই যেমন গৃহের কাজ, এীতহাসিক সম্পদের সংরক্ষণ ও তেমন 
ম্যজিয়ামের কাজ এবং সমকালীন সামগ্রী কখনোই এীতিহাঁসিক নয়। সুতরাং তার ম্যাজয়াম- 
স্থাত, আসলে প্রাণসত্তার মূলেই কুঠারাঘাত। শিল্পসামগ্রীর প্রকৃতস্থান রাঁসকজনের হৃদয়ে, 
আট্ম্যাঁজয়ামে কদাচ নয়। প্রদর্শন যে ধরণের-ই হ'ক, রাঁসকদ্যীন্ট আকর্ষণ করা চাই। আর 
একথা অনম্বাকার্য, আটমাঁজিয়াম এখনও সাধারণ শিল্পরাঁসকের গতায়াত-স্থল হ'য়ে ওঠে 'নি। 
ফলকথা, শিল্পসংগ্রহশালায় স্থান সংগ্রহ করাই শিল্পীর একমান ইচ্ছে হয়ে দাঁড়ালে শিল্পী 
হিসাবে সে স্বধর্মভ্রন্ট। 

কলাকৈবল্যবাদিগণ কলাকর্ষণের প্রয়োজন প্রসঙ্গে স্পষ্ট উন্ত উপস্থিত করেছেন £ 
'আর্টের জন্যেই আর্ট” অন্যর্প কোন দায়ভাগ এর নেই। কিন্তু এ কথা যুন্তিসহ নয়, বরং 
'বিচারবিভ্রাটের-ই নামান্তর । তাঁরা মুখে বলেন আর্টের কোন উদ্দেশ্য নেই অথচ তাঁরাই তার 
সংরক্ষণে তৎপর। 
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শিল্পের স্বকীয়স্বার্থে যাঁরা ঘোরাবরোধী তাঁরাও সুবিবেচক নন। তাঁদের মতে ভোগ- 
প্রাচ্যের মধ্যেই কলাচর্চা মম্ভব। চিন্তা করলে দেখা যাবে এ উীন্ত ও অর্বাচীন। উচ্চাচন্তার, 
অজুহাতে কলাদেবা যাঁদ সাধারণের চণ্ডামণ্ডপ ত্যাগ ক'রে বিলাসীর প্রাসাদকক্ষে ঠাই নেন, 
তবে বলতে ইচ্ছে ক'রে, তান দেবী নন, দাসী। এবং সে আর্টও আর্ট নয়, আর্টের ফ্যাশন । 
কেন না, বিলাসা-বন্দী কলা-ইতিহাস এমন কিছ? গৌরবোজ্জবল নয়। 

সংগোপনে, হয়তো সযক্কেও, প্রায় প্রাতাট শিল্পীর মনে একাট ইচ্ছে লালিত-আঁম তাদের 
শিল্পান্ঠার কথাই বলতে চাইছি। অথচ, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রায়শই তাঁদের ধারণা 
যৌন্তিক নয়। 'মংসদৃশ মহতের জন্যেই শিল্প'- এমনতর ভাব অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের আচার- 
আচরণে ফুটে ওঠে। অথচ শিল্পবিজ্ঞান কখন-ই বৈশোষক বা আবাশ্যক নয়, বরং এীচ্ছক। 
কলাকৈব্ল্যবাদের অন্যতম পুরোহিত পল ভালোরর উীন্ত এ প্রসঙ্গে উদ্ধার্য : 'প্রাতটি কর্মের-ই 
ফলপ্রাপ্তি আছে এবং সে ফল পূর্বকৃত কর্মের-ই, অন্য কিছুর নয়। শিল্প-কর্মও যেহেতু একটি 
কর্ম, অতএব এরও ফলপ্রাপ্ত আছে। এবং সোঁট শিল্পসম্পার্কত-ই' । তান আরও বলেছেন £ 
ণশল্পী কলাকর্মে বৃত হয় তিনাট প্রেরণায়_অর্থ, যশ অথবা 1শল্পের স্বকীয় স্বার্থে | 

এ বিষয়ে আমরাও একমত যে প্রাতাঁটি শিল্পকর্মেরই ফলগ্রাপ্ত আছে। কিন্তু আপান্ত 
সেখানে, যেখানে এই ফলপ্রাপ্তকেই চুড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। আসলে শিল্পের 
ফলপ্রাপ্ত আরও একটি মহত্তর উদ্দেশোর প্রাগপকারণ; এবং এই মহত্তর উদ্দেশ্যটি হল সুখ 
অন্বেষণ। শিল্পের সাধারণ লক্ষ্য মানুষের সুখ আরস্ততলের এই শিজ্পমতঁটি মধ্যযুগের 
সর্বাবদ্যা সংগ্রাহকগণ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে সমর্থত হয়েছে। সূখবাদই যে মানুষের চরম লক্ষ্য 
এবিষয়ে অধিকাংশ দার্শীনকই আজ এঁকমত। এ বিষয়ে অভিজাত শ্রেণীর দ্িন্তা যতটা 
আদর্শীনভ্ঠ ততটা কিন্তু বস্তুানষ্ঠ নয়। বরং শাস্ত বচন তুলনায় বরেণ্য; সুখস্পৃহাই আমাদের 
জাঁবনকে ধারণ করে আছে, এর-ই অন্য নাম ধর্ম। বন্তুবা এই, এখানেও একটা সামা আছে 
এবং তাই শিল্পের উৎস। দন্ত ওদারক বিনা কেই বা বলে খাদ্য গ্রহণ-ই জাবনের লক্ষ্য। 

বস্তুত, অর্থ কিংবা যশ অথবা শিল্পের স্বকীয় স্বার্থপ্রেরণা রূপে এদের কোনটাই 
শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। অর্থাগম-ই যেখানে লক্ষা, বলাই বাহূলা, শিল্পস্বার্থ সেখানে 
গৌণ; সূতরাং পর্যাপ্ত অর্থাগম এবং নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষণ শিল্পকারের পক্ষে ঈপ্িত হলেও 
সতত সম্ভব নয়। যশ সম্পর্কে বন্তবা, যাঁদচ শিল্পী মাত্রই যশঃগ্রার্থী এবং যশঃ ব্যন্তি- 
কেন্দ্রী তথাপি মহৎ শিল্পের সামান্য লক্ষণ সমবেত সহায়তা । এমন কি প্রকাতিও এখানে নেপথ্যে 
নয়। আঁপচ, কারু কারু মতে তিনিই হলেন যন্তী আর বিষ্বকর্মার কুমারগণ হলেন যন্ম। 
তিনি যেমন চালান তাঁরা তেমন চলে। কুমারগণের পথ চলাতেই আনন্দ, পথের শেষে কি 
আছে তা কে জানে। কিন্তু আমরা জানি সেই পথের শেষেই ঘন আঁধারে শিল্পের ধুব তারাটি 
জাজবল্যমান। সর্বশেষে শিল্পের স্বকীয় স্বার্থের প্রসত্গ। এ সম্পর্কে একটি তুলনীয় উপমা, 

ভাষা। ভাব 'বানময়ের মধুর মাধ্যম যেমন ভাষা, কলাকর্ষণও তেমন জাগাঁতক কার্যাবলীঁর 
সহায়ক প্রাগৃপকারণ। ৃ 

শিল্পের উৎপাদন ক্ষেত্রে জীবকার সঙ্গে রুচর সংঘাত পাঁরণাম শোচনীয়। উৎপাদন 
বৃদ্ধিই যার একমান্ত্ লক্ষ্য, গুণগত উৎকর্ষতা সম্পর্কে নিস্পৃহ গুদাস্য তার পক্ষে অসম্ভব নয়। 
কেননা, এ বিষয়ে সে তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়। কিন্তু জীবিকার সঙ্গে রুচির সম্পর্ক স্থাপনে যে 
কর্মকার সমর্থ সে শুধু সানন্দে শিল্পকর্মে ব্যাপৃত থাকে না, গুণগত উৎকর্ষীবধান ও তার- 
পক্ষে সম্ভব। এবং এমত অবস্থাই শি্পস্বার্ধে শৃভঙ্কর। অনাথা, পারিগার্র্বিকের চাপে 



১৩৬৯] কলাকর্ষণ £ কয়েকটি প্রস্তাব &৭১ 

ঘাঁদ শিল্পকারের শোল্পক সৌকুমার্ষের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে তবে সন্দেহ নেই, সোঁট শিজ্পদেবতার 
ও প্রয়াণলশ্ন বলে বিবোচিত হবে। প্রসঞ্গসূত্রে প্লেটোকে স্মরণ করা যায় £ আকারে আঁধক, 
পারণামে রমণীয় অথচ কর্মে আনন্দ পেতে হলে জাঁবিকার সঙ্গে রুচির মেলন প্রয়োজন। 
যল্মসভাতার আভশাপে আজ এই আভরুচি৷ আত্মপ্রকাশে স্বত-ই কুন্ঠিত। 

কলাকর্ষণ প্রসঙ্গে কেন জানিনা প্রাতভার প্রসগ্গও পারা হয়। শুনতে পাওয়া যায়, 
প্রতিভা নাকি কলাচর্চায় আবশ্যক অঙ্গ। অথচ এমন ভ্রান্তিমূলক ধারণা আর হয় না। পর্ব 
আলোচনার সূত্রে ধরেই বলা যায় শিজ্পমান্রই জীবনঘানম্ঠ। সৃতরাং অতীশীন্দ্য় প্রাতিভার সঙ্গে 
তার সহ অবস্থান কুন্রাপি সম্ভব নয়, বরং অনাভপ্রেত। নিয়ত অনুশীলনের ফলে শিল্পণ 
কতগনাীল বিশেষগ্দণ আয়ত্ত করে। সম্ভবত তাকেই প্রাতভা বলে ভুল করা হয়। অথচ প্রাতভার 
দৌলতে মানব সমাজ কস্মিনকালেও কৃতার্থ নয়। বরং চিরকালই প্রাতভা শিল্পের পক্ষে শত্রু 
কেন না, যে মানাঁবকতা শিল্পের মৌল লক্ষণ প্রাতভার পক্ষে তা পাঁরপন্থী। স্মরণীয়, জগতের 
যা কিছ মহৎ সৃম্টি সব-ই মানাবক, আতিমানাঁবক নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, মহৎ কথাট তো 
আপেক্ষিক? ঈষৎ বক্র করে বলা যায়, মহৎ সৃম্টি অর্থে নিশ্য়ই এই নয়, যা মানুষের সমাজ 
থেকে বা স্বকাল থেকে পলাতক। সোজাসুজ, মহৎ সৃন্টি হচ্ছে সেই অমৃত ফলাট যেটি 
একান্তই কলাকর্ষণের উপহার । বিশদ করে বলা যায়, এই ফলপ্রাপ্তির মৌলসর্ত একানষ্ঠ শিল্প 
জিজ্ঞাসা; এবং এটি একমাত্র অপেশাদার 'শিল্পনবীঁশের পক্ষেই সম্ভব। মহৎ সৃন্টি সম্পর্কে 
উল্লেখ্য, শ্রষ্টার বিচরণ স্থল শুধু স্বকালেই সামায়ত নয়, অনাগত ভাঁবষ্যতেও। এবং পৃথবী 
যখন বিপুলা তখন মহৎ সৃষ্টির ব্যাপ্ত ও ব্যাপক। আর একথা কে অস্বীকার করবে, উত্তর- 
সুরীর উপর প্রভ্বব, পারতপক্ষে তৎ-কর্তৃক সাদরস্মরণ প্রাতাঁট মহং শিল্পীর আন্তর আঁভলাষ। 
বলা প্রয়োজন, আর্টম্যুজিয়ামে মহৎ শল্পের সংগ্রহ-ই বাঞ্ছনীয়। 

[শিল্প ও প্রাতভার আলোচনা প্রসঙ্গে একথা এখন 'নীর্্বধায় বলা চলে, প্রতিভা নিছক 
ব্যান্তকেন্দ্রী, শিল্প সমবেতচেম্টার ফলশ্রুতি। অলোকিকত্ব প্রাতভার লক্ষণ, অসামাঁজকত্ব 
এর চারন্র। 

অন্তে নিবেদন এই, শিল্পের সাংপ্রাতিক অবক্ষয়ের কারণ শুধু সামাজিক অস্থাতি-ই নয়, 
লব্ধ মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাও। আর, এই প্রলোভন প্রাবল্যের মূলে রয়েছে লাভের প্রবণতা । 
কি করে আঁধক অর্থ উপার্জন করা যায় এই হচ্ছে শিল্পশ্রীমকের মনোবাসনা। অগ্রে রুটি 
রোজগার পরে ন্যায়নপীত- এই তাদের শ্লোগান। অথচ, শিজ্পগণাবিযুস্ত শিল্পচেম্টা সোনার 
পাথর বাঁটর মতই হাস্যকর। এর পাঁরণাম গোলন্দাজের গোলাবর্ষণের মতই প্রাণান্তকর; এর 
পাঁরণাঁত মানৃষের মানিক সত্তার বিলোপন। তবে তফাৎ এই, একটির ইচ্ছে অনন্যোপায় হয়ে 
আত্মরক্ষা, অপরাঁটর জ্ঞাতসারে আত্মহত্যা । 

অনুবাদক £ বাঁরেন্দ্র ভট্রাচার্য 



কলকাতার প্রতিরক্ষা--১৭৪২ 

চপ্ডী লাহিড়ী 
ইতিহাসের পুনরাবাত্ত, কিন্তু পশ্চাদপট স্বতন্ম। যে মারাঠাদের দেশপ্রেম ভারত-ইতিহাসের 
বাভন্ন সময়ে নব নব অধ্যায় রচনা করেছে, যাদের স্বাদোশকতার মল্ন বাঁজমল্লরুপে ভারতের 

বাঁভন্ন প্রান্তে প্রভাত-সন্ধ্যায় উচ্চারত হয়েছে ইতিহাসের বিচিত্র নিয়মে তারাই একদা “আক্রমণ” 

করোছল বাংলা দেশ। কিন্তু কলকাতা কলকাতাই, আজ যেমন সম্ভাব্য বৃহত্তর যুদ্ধের পট- 

ভাঁমকায় কলকাতাকে রক্ষার প্রয়োজন দেখা 1দয়েছে, সোঁদনও মারাঠা-আক্ুমণের ভয়ে উদ্বেগ্কাতর 

সহরবাসী ও কোম্পানীর কর্মচারীরা কলকাতাকে রক্ষার জন্য সামারক-প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে 
তুলোছলেন। 

এখনকার জি, পি, ও, কান্টমস, হাউস ইত্যাদ এলাকায় জুড়ে ছিল তখনকার ফোর্ট 

উইলিয়ম। ১৭৪২ সালে এখানে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা।ছিল তিনশো এবং ওর্মের বিবরণ 
অনুসারে, প্রাণের দায়ে ইংরেজরা দেশীয় আঁধবাসীদের মধ্য থেকে পাঁচশোজনের এক বাহনাঁ 
গড়ে তুলোছিলেন মারাঠা-খাল খননের উদ্যোগ শেষ পর্যায়ের। বেঙ্গল পারিক কনসালটেসনের 
ফোর্ট উইলিয়ম সম্মার্কত নাঁথতে (২০শে এপ্রল, ১৭৪২) লেখা আছে বর্ধমান ও রাধানগর 
থেকে আমাদের মার্চেন্টরা এবং কাঁসমবাজার থেকে সার ফাঁন্সস রাসেল ১৬ এপ্রল যে বার্তা 
পাঠিয়েছেন তাতে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় মারাঠারা যেকোন সময় এই অণ্চল আক্রমণ করতে 
পারে। কাজেই এই অণুলের নিরাপত্তা ও প্রাতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাবধ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা দরকার। 

অতএব এতদ্বারা আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে ফোর্ট উইলিয়মের ক্যাস্টেন কম্যান্ডান্ট উইলিয়ম 
হলকম্ব অবিলম্বে ক্যাপ্টেন জন লয়েড, ক্যাস্টেন এডোয়ার্ড ফ্রেডারিক রাঁড এই দুজন গানার 
ও সাভেয়র জন আলিফজাকে সঙ্গে নিয়ে সারা সহর পর্যবেক্ষণ করুন এবং কলকাতায় আক্রমণ- 
কারাঁদের সম্ভাব্য প্রবেশ রোধ করার জন্য তাঁর সুপারিশ লিখিতভাবে পেশ করুন।' ক্যাপ্টেন 
হলকম্ব দুদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিলেন। ওদিকে খবর এল মারাঠারা নবাব সৈন্যের প্রায় 
মুখোমুখী এসে দাঁড়য়েছে। অতএব কলকাতায় পৌঁছাতে দেরী নেই। হলকম্বের রিপোর্ট 
দ্লুত কার্ধকরণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। 

হলকম্ব তাঁর রিপোর্টে বললেন, কলকাতা সহরকে রক্ষা করতে হলে আরও উন্নত ধরণের 
সেনাবাহনণ গড়ে তোলা দরকার। সেটা সময় ও ব্য়সাপেক্ষ। আপাততঃ কয়েকাঁট সামারক 
গুরুত্বপূর্ণস্থানে নিম্োন্ত ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। 

(ক) শেঠদের বাগানবাড়াঁর €বিডন স্কোয়ার) কাছে ছ"ট কামানের একটি ব্যাটারী বসাতে 
হবে। তার মধ্যে চারাঁট কামানের মূখ থাকবে পোঁরণদের বাগানবাড়াঁ যাওয়ার পথের (চিৎপূর 
রোড) দিকে, বাকা দুটি কামানের মুখ থাকবে নদীর ধারে যাওয়ার পথে (নমতলাঘাট জ্টীট)। 

€খ) চাঁরাট কামানের একটি ব্যাটার বসাতে হবে অন্তীগণের কাছে (সম্ভবতঃ বর্তমান 
কাশীপুর ভ্রীজের সন্নিকটে । পূর্বনাম সূতানুটি পয়েন্ট) 

(গ) জ্যাকসন ঘাটের কাছে তিনটি কামানের এক ব্যাটার 
(ঘ) ফাঁসাঁঘরের কাছে (লালবাজার) তিন কামানের ব্যাটারী পশ্চিম দিকে 
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ডে) পশ্চিম দিকে প্রবেশের যাবতীয় পথের মুখ দেওয়াল গেথে বন্ধ করে দিতে হবে 
এবং দেওয়ালের ঠিক নিচে পরিখা খনন করতে হবে। ব্যাটারী যেখানে বসানো হবে তার 'ঠিক 
নিচেও পারখা খনন করা অবশ্য প্রয়োজন। 

(চ) গোলঘাট থেকে যে পথ ক্যাপ্টেন জ্যাকসনের বাড়ীর দিকে চলেছে তার মুখেও 
[তন কামানের একটি ব্যাটারী স্থাপন করা দরকার। €চিৎপুর রোড ও রতন সরকার স্ট্রীটের 

কাছে লালাবাবুর বাজারে) 
(ছ) ক্যাপ্টেন লয়েডের বাড়ীর সামনে রাস্তায় নাট ও ঘাটের 'দকে যাবার পথে আর 

একাট -মোট চার কামানের ব্যাটারী (অর্থাৎ গভর্নমেন্ট প্লেস টেজারী বিল্ডিংস 
ও বিধানসভা ভবনের সংযোগস্থলে) 

(জ) দুই কামানের একি ব্যাটারী 'মঃ মর্গানের বাড়ীর কাছে, চাল-গোলার সামনে স্থাপন 
করা হোক €বেশ্টিক স্টট ও 'ব্রাটশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের যোগস্থলে) 

এই যে যে সব ছোট ছোট পথ এই বড় রাস্তা থেকে বের হয়েছে সেগ্াল পুরু মাটির 
দেওয়াল গেথে বন্ধ করে দেওয়া হোক। প্রয়োজনবোধে ক্যাপ্টেন রীঁড ও ক্যাপ্টেন পেরেরার 
বাড়ী ও সান্নীহত সাঁকো ভেঙ্গে ফেলা যেতে পারে। 

২২শে এীপ্রল তারিখেই কোম্পানীর কোর্ট উপরোন্ত সুপারিশ কার্যকরী করার আদেশ 
দিলেন এবং তৎসঙ্গে আরও লিখলেন 

€ক) কেল্লায় বারুদের অবস্থা আশানুরূপ না থাকায়, কেল্লার প্রধান গানার (0৯0101061) 
আবলম্বে লোকজন সংগ্রহ করে বার প্রস্তুত করতে সুর করুন এবং সেই 
বারুদের কার্যকরী শন্তি পরীক্ষা করুন। 

খে) কেল্লার মাম্টার-অব-আর্মম অতঃপর বাইরের কাউকে কোনপ্রকার অস্ত্র বিক্ুয় করতে 
পারবেন না। পরন্তু প্রয়োজনীয় অস্তাঁদ উপযুস্ত মূল্যে এখনই কেনার ব্যবস্থা 
করবেন। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বক্স বরাদ্দ করবেন এবং এই ব্যয় “এক্সপেনসেস্ 
ফার্টফাইং দি টাউন অব ক্যালকাটা” এই খাতে খাতায় 'লিখবেন। 

(গ) কামানবাহী গ্রাড়ীগ্ীল অকেজো হয়ে যাওয়ায় তাদের মেরামতাী ও প্রয়োজনবোধে 
পুননির্মাণ করার ব্যবস্থাও আবিলম্বে করা হোক। 

আদেশ দিতে দেরী হল না বটে, কিন্তু যথোচিত তৎপরতার অভাব ঘটল। কারণ খবর 
এল মারাঠারা বর্ধমানের ফৌজদারের পাল্টা আঘাতে হটে যাচ্ছে। অতএব কোম্পানীর কোর্টে 
(১০ জুলাই ১৭৪২) আবার হলকম্বের রিপোর্ট নিয়ে চুলচেরা বিচার সুরু হয়ে গেল। শেষ 
পরন্ত এই আভমত প্রকাশিত হল যে, পারকম্পনাটি ব্যয়সাপেক্ষ। অপেক্ষাকৃত অস্পব্য়ে কিছু 
করা যায় কিনা সেই পথ নির্ধারণ করা হোক। আবার ডাক পড়ল হলকম্বের। হলকম্ব আবার 
সহরটি সার্ভে করলেন। বললেন_ পাটনা থেকে মিঃ ফরোন্টিকে আনিয়ে সব ছু পরণক্ষা 
করানো হোক। অন্তর্বতণীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কেল্লার দেওয়ালে প্যারাপেট বানিয়ে অন্ততঃ 
দশাঁট বড় কামান (সুইভেলগান) সাঁজ্জত করা চলতে পারে। কেল্লার অবস্থা ভাল নয়। সমগ্র 
প্রাতিরক্ষা-ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। অসংখ্য ন্ুটি, শন্লুর সামান্যতম আঘাত পর্যন্তি এই 
কেল্লা সহ্য করতে পারবে না। 

পাটনা থেকে ফরেম্টি এলেন, সব কিছ পরাঁক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন। ১লা নভেম্বর 
কোর্টের বৈঠকে পেশ করা হল সেই 'িপোর্ট। বাধা দিলেন মেজর নাইবা । বললেন, এত 
ব্য়সাপেক্ষ পারকজ্পনা প্রায় বিলাসতার সামিল। তার চেয়ে বরং কেল্লার চারাদকে পাকা 
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ই'টের প্রাচীর গাঁথা হোক। ই'টের আয়তন যাঁদ ১২ বা ১৬ বর্গহা্চ করা হয় তাতে চ্ণের 
খরচ কম হবে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে টাওয়ার বাঁনয়ে সেখানে কামান বসালেই যথেন্ট কাজ 
হবে। 

মেজর নাই-পর বন্তব্যের উপর বিশেষ, গুরুত্ব দেওয়া আর সম্ভব হল না। কারণ খবর 
এসে গেল, হুগলীর কেল্লা মারাঠারা দখল করেছে। কলকাতার কেল্লা রক্ষার জন্য কলকাতার কোর্ট 
যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন তার 'হসাব লন্ডনের পাঁরচালকমণ্ডলণর কাছে প্রেরিত 'চাঠি- 
গুলিতে পাওয়া যায়। 

(ক) চারটি পান্ঁস নদীতে রাখা হয়েছে গোপন সংবাদ আনবার জন্য। রান্রে নগর 
পাহাড়া দেওয়ার জন্য কলকাতার চৌকীতে দুশো বক্সারী বসানো হয়েছে। 

(খ) গানরূমে একশো লোক নিয়োগ করা হয়েছে। খাদ্যশস্যও মজুদ করা হয়েছে 
(গ) ১২০ট মস্কট গান কেনা হল। 

(ঘ) ৫০০ তলোয়ার কেনা হল। দাম প্রাতাঁটির মাদ্রাজী দ-টাকা 
(৬) মাদ্রাজ থেকে ৭৫০টি বড় কামান পাওয়া গেছে। 

ফরেমন্টি কলকাতাকে সুরক্ষিত করার জন্য যে পরিকজ্পনা দাখিল করেছিলেন তাতে 
কয়েকাট খাল ডোবা ভরাট করা, ও সাঁকো ভেঙ্গে ফেলা ছাড়াও প্রধান প্রস্তাব ছিল কেল্লার 
চারিদিকে প্রাচ্র বসানো। তিনি ছোট, মাঝারী ও বড় এই তিন রকমের পঁরিকম্পনাই পেশ 
করেছিলেন, এবং ব্যয়ের হিসাবও 'দিয়েছিলেন। 

প্রথম বড় পরিকল্পনায় ১৬ হাজার ফিট লম্বা ৩০ 'ফিট উচ্চ ও ৬ ফিট চওড়া প্রাচীরের 
কথা বলা হয়েছে 

প্রীত কিউাবক ৩৫ মাদ্রাজী টাকা 'হসাবে 
৩৫৩৪১১ মাদ্রাজী টাকা 

বাড়শঘর ভাঙ্গতে ১০০০০০ 

৪৫৩৪১১ টাকা 

মাঝারী পরিকল্পনা, একই হিসাবে 
১৯১১৬১১ টাকা 

বাড়ীঘর ভাঙ্গতে ৫০০০০ 

২৪১৬৯১ টাকা 

ছোট পাঁরকজ্পনা, একই 'হসাবে 
১৪৭২২০ 

বাড়ীঘর ভাঙ্গতে ১০০০০০ 

২৪৭২২০ মাদ্রাজশ টাকা 

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে ফরেন্টি এই এম্টমেট দাঁখল করেন। দবলেতে 
কর্তৃপক্ষের কাছে এই বায় মঞ্জুরীর জন্য চিঠি লেখা হল। 
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অঞ্পাঁদনের মধ্যেই শোনা গেল মারাঠীরা এসে পড়েছে। যে-কোন সময় লুঠতরাজ 
সর হতে পারে। কলকাতার কেল্লা তো বিচলিত হলই, অসামরিক অধিবাসারাও এবার প্রমাদ 
গুণলেন। অসামরিক প্রাতরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যবসায়ীরা প্রস্তাব করলেন, খাল খনন করা হোক। 
নগরের পশ্চিম দিকে তো গঞ্গা আছেই, উত্তর ও পাঁশ্টম 'দিকে খাল কেটে স্থলপথে “শত্রুর 
আগমন রোধ করা হোক। 

প্রায় পাঁচশো দেশী জওয়ান কেল্লায় গিয়ে সমর কৌশল, 'বিশেষতঃ কামান দাগার কায়দা 
দূরস্ত করতে লাগলেন। 

মার্চ মাসে শোনা গেল তারা এসে গেছে। একেবারে শিয়রে। কাজেই কোম্পানী আর 
দ্বিধা করলেন না। অসামারক ব্যবসায়ীরা পাঁরখা খননের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কোম্পানী 
তাতে সায় 'দলেন। ব্যয় বহন করবে ব্যবসায়ীরা, কে কত চাঁদা দেবেন সেটণ জাঁমদার "স্থির 
করে দেবেন। তবে কাজ যাতে এখনই সুরু হয়ে যায় তজ্জন্য কোম্পানী ২৫ হাজার টাকা ধার 
দিতে রাজী। এই টাকা শ্রীবিফুদাস শেঠ, রামকিষেণ শেঠ, রাসাঁবহারী শেঠ ও উমিচাঁদ তিন 
মাসের মধ্যে আদায় করে দেবেন। 

মোট সাত মাইল পাঁরখা খননের প্রস্তাব ছিল। যখন তিন মাইল শেষ হয়েছে ৩খন 
শোনা গেল মারাঠারা চলে গেছে। আর আক্লমণের ভয় নেই। অতএব খাল খনন বন্ধ হল, 
প্রাতিরক্ষার ব্যবস্থাও ধামাচাপা রইল। 



চরিত্রের নাম 

রামমোহন 

রামলোচন 
রামলোচন 
চক্রবর্তী 
রামলোচন বায় 
রামসূন্দর 
রাদমণি 

রাসমণি 

রুক্সিনণ 
রুদ্রনারায়ণ বক্সী 
রোশন 

রোহিণণী 
রেবতী 

রেবতণ ভট্টাচার্য 
লছমন 
ললিত 

ললিত চক্রবর্তী 
ললিত সিংহ 
ললিতা 
লক্ষী 
লক্ষ্যেশ্বর 
লাবণ্য 
লাবপ্যলেখা 
লিলি গাঞ্গুলী 
পিপি 
লশলা 
লীলা 
ললানম্্র স্বামী 
লোকেম্বরণ 

রবীক্্র্€লায় চন্দিত্র-সুঢী 
তপতগ মৈত্র 

গ্রন্থের নাম গল্পের নাম 

বৌ ঠাকুরাণশর হাট ও 
প্রায়শ্চিত্ত (নাটক ) 

ও 
পরিত্রাণ (নাটক ) 
গঞ্পগচ্ছ মধ্যবন্তিনশ 

এ শান্তি 

গল্পগচ্ছ একরাত্তি 

এ দেনা পাওনা 
এ রাসমণির ছোলে 
এ দান-প্রতিদান 

কৌঠাকুরাণখর হাট 
ব্যঞ্গ কৌতুক নূতন অবতার 
মালঞচ, 
রাজা 
রাজা ও রাণশ 

তিনসঞ্গশ ল্যাবরেটরশ 
মুক্তধারা 
গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষা 

গল্পগুচ্ছ দুব€দ্ধি 
এ রশতিমত নভেল 

গোরা 

বাজ্মীকি প্রতিভা 
খণশোধ 

শেনের কবিতা 
গল্পগুচ্ছ রাজটিকা 
শেষের কবিতা 

এঁ 
গোরা 

বাঁশরি 
চতুরঞ্গ 
নটার পজ্জা 

রবশশ্-রচনাবলশর 

প্রথম 

নবম 

বিং 
অন্টাদশ 
এ 

সপ্তদশ 

পঞ্চদশ 

দ্বাবিংশ 
সপ্তদশ 

প্রথম 

সপ্তম 

ঘবাদশ 

দশম 

প্রথম 

পঞ্চবিংশ 
চতুর্দশ 
তৃতাঁয় 
3 

উনবিশ 

ঘাবিংশ 
সপ্তদশ 

ষষ্ঠ 
প্রথম 

ত্রয়োদশ 

সপ্তম 
ঘশম 

একবিংশ 
দশম 

এঁ 
ষচ্ঠ 

চতুবংশ 
সপ্তম 
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শচশী 

শচশন 
শচীন 
শমিতা (সিসি) 
শমিলা 

শম্ভং 
শচ্ভূনাথ সেন 
শরৎ 
শরৎ 
শরৎ 

শশধরবাবু 

ধরা 
শশিকলা 
শশভষণ 
শশিভহষণ 
শশমুখি 
শশশেখর 
শশী 
ংকর 

শংকর 

শান্তা 

শারদা শংকর 

শিবচরণ 

শিবনাথ 
শিবনাথ পণ্ডত 

শিবতোষ 
শিলাদিত্য 
শিশির 
শণতলা 

শোভনলাল 
শেখর 

শেখর কবি 
শৈল 

গ্রন্থের নাম 

ব্যৎ্গ-কৌতুক 
বাঁশি 
চতুরঞ্গ 
শোষের কবিতা 

দুইবোন 
গম্পগচ্ছ 
এ 
এ 
এ 
এ 

শোধবোধ ও 

কর্মফল 
দুইবোন 
গল্পগচ্ছ 

ঞঁ 
এ 

গোরা 
গল্পগচ্ছ 
এ 
এ 

রাজা ও রাণশ 
ও 

তপতশ 

মাগার খেলা 
গল্পগুচ্ছ 

গোড়ায় গলদ 

ও 

শেলরক্ষা 

গল্পগ্চ্ছ 
এ 

চতুরঙ্গ 
তপতা 
গল্পগচ্ছ 
ব্যঙ্গ-কৌতুক 
শেষের কবিতা 
গল্পগন্চছ 

ধণশোধ 

গঞ্পের নাম 

স্বর্গীয় প্রহসন 

শেষের রাত্রি 
অপরিচিতা 
সমাপ্তি 
স্ত্রীর পত্র 

দিদি 
মেঘ ও রৌদ্র 
দান ও প্রতিদান 

কৎকাল 

দুবশদ্ধ 
গ:প্তধন 

জীবিত ও যত 

স্বর্ণমগ 
গিন্নণ 

হৈমবতণ 

স্বগায়-প্রহসন 

জয় পরাজয় 

গহে প্রবেশ 

৬৭৭ 

রবীশ্্-রচনাবলণীর খণ্ড 

ই অঙ্টার্শ 
সপ্তম. 
চতুধিংশ 
সপ্তম 

একাদশ 
ত্রয়োবিংশ 
অষ্টাদশ 
ভ্রয়োবিংশ 
উনবিংশ 
সপ্তদশ 

ঘ্বাবিংশ 
একাদশ 

উনবিংশ 

সপ্তদশ 

ঘাবিংশ 

| একবিংশ 

সপ্তদশ 
তৃতীয় 
ও 

উনবিংশ 
সপ্তদশ 

পঞ্চদশ 

একবিংশ 
ত্রয়োবিংশ 
সপ্তম 

সপ্তদশ 

সপ্তদশ 



৬৭৬ 

শৈলেশ্ 

শ্যামাচরণ 

শ্যামাশংকরশী 

শযামাসূন্দরী 
শ্যামাসৃন্দরী 

শ্রীপতি 
শীপতি 

প্রীপতি চাটয্যে 
ভ্রীপাঁতচরণ 
জীবিলাস 
শ্রীমতণ 

শ্রুতিভৃবণ 
যচ্ঠচরণ 

যোড়শী 

স্বন্দ কিশোর 

সঞ্জয় 
সঞ্জীব 

সতীশ 

গ্রন্থের নাম 

নৌকাডুবি 
গল্পগচ্ছে 

প্রজাপতির নিবন্ধ 

চিরকুমার সভা 

গল্পগচ্চছ 

গল্পগচ্ছে 
এ 

চতৃবঙ্গ 

নটশর পৃজা 

প্রজাপতির নির্বন্ধ 
ও 

চিবকমার সভা 

ফাল্গুনী 

'গল্পগণ্ছ 

গঞ্পগন্ছ 

হাস্য-কৌতুক 
মধজপারা 
অচলায়তন ও গরু 
গোরা 

বাঁশার 
গল্পগন্্ছ 

ধর 

গল্পের নাম 

. অধ্যবান্তিনী 

চোরাইধন 
রাসমণির ছেলে 

রাসমণির ছেলে 
গুপ্তধন 
প্রায়শ্চিত্ত 

বশীকরণ 
পাত্র ও পাত্রী 

ত্যাগ 
জীবিত ও মৃত 

মুক্ষির উপায় ( গল্প) 
এঁ (নাটক) 

তপস্বিনী 

অস্ত্যেষ্ট সৎকার 

জীবিত ও মৃত 
পয়লা নম্বর 

 পোৌঁধ 

রূবীশ্্-রচনাবলণর খণ্ড 

পঞ্চম 

অঞ্টাদশ 
চতুবিংশ 
চতুর্থ 

চতুধিংশ 
সবাবিংশ 
পঞ্চ বংশ 
ঘ্বাবিংশ 

উনবিংশ 
নবম 

ত্রয়োবিংশ 
তায় 

উনবিংশ 

সপ্তদশ 

এ 
সপ্তম 

অষ্টাদশ 
চতুর্থ 

ও 
যোড়শ 

ঘাদশ 

যোড়শ ও বযড়বিংশ 
ত্রয়োবিংশ 

মঙ্ 
চতুর্দশ 

একাদশ ও অয়োদশ 
ষ্ঠ 

চতুবিংশ 
সপ্তদশ 
ত্রয়োবিংশ 
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সতাশ 

সতীশ 

সত্যবতী 
সনাতন দত্ত 
সনতকুমার 
সপ্দীপ 
সরলা 
সরস্বতী 

সরোজ 
সাতকড়ি 

সাতুখখড়ো 
সাধুচরণ 

[িতাংশ? মৌলশ 
সিসি 
সীতারাম 

সুকুমার 

স্খদা 
সুচরিতা 
সুচেত সিংহ 
সুজা 
সুদর্শনা 

সুধা 
সুধা 
সুধামুখী (সুধো) 
সম্ধাংশ৭ 
সুধার 

৪ 

রবান্দু-রচনায় চরিত-সূচী 

গ্রন্থের নাম 

শোধবোধ 

কম“ফল 
গল্পগচ্ছ 

ৰৈ নত 

এ 
এ 

ঘরে-বাইরে 
মালঞ্চ 

বাল্মীকি প্রতিভা 
গঞ্পগচ্ছ 
গোরা 
হাস্য-কৌতুক 

এ 

গল্পগচ্ছ 

শেষের কবিতা 

বৌ-ঠাকুরাণশর হাট (গল্প) 
ও 

প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) 
ও 

পরিত্রাণ (নাটক) 
শোধ-বোধ 

ওকর্মফল 
গল্পগ্ছ 
গোরা 

রাজধি 
এ 
অরুপ রতন 

ও 1 

রাজা 

গঞল্পগন্ছ 

ডাকঘর 
গজ্পগ্চ্ছ 

গোরা 

গল্পের নাম 

আপদ 

চিত্রকর 
ভাইফোঁটা 
পাত্র ও পাত্রী 

পয়লা শম্বর 

অভ্যর্থনা 

পয়লা শম্বর 

হালদার গোচ্ঠশ 

শুভদ্ষ্টি 

মানভঞ্জন 

৫৭৯ 

রবশশ্-রটনাবলশর খণ্ড 
সপ্তদশ 

ও 

ঘাবিংশ 
উনবিংশ 

চর্তুবিংশ 
ত্রয়োবিংশ 

এ 
অষ্টম 
দ্বাদশ 

প্রথম 
ত্রয়োবিংশ 
বচ্ঠ 

এ 
এ 

ত্রয়োবিংশ 
দশম 
প্রথম 

নবম 

বিংশ 

সপ্তদশ 

্বাবিংশ 
ব্রয়োবিংশ 

দ্বিতীয় 

ত্রয়োদশ 

দশম 
্বাবিংশ 
একাদশ 

বিংশ 
চতুবিংশ 
ষচ্ঠ 



সুবলচন্ 
সুবোধ 
সুবোধ 
সুবোধ 
স্ভদ্র 

সৃভাষিনী 
সুমন 

সরমমত্রা 

সুরমা 

সুরবালা 
সুরমা 
সুরমা 

সবেশ 

সুশীলচন্দ 

সুষমা 

সুসামা 
সোণামাণ 

সোমপাল 
সোমশংকর সিং 

সোমাচার্য 
সোহিনী 
সৌরভশ 

গর 

গজ্পগচ্ছ 
মুক্তধারা 

রাজা ও রানী 

ও 

তপতা 
রাজা 
ও 

অরুপরতন 

গল্পগন্ছ 
শেষের কবিতা 

বৌ-ঠাকুরাণশর হাট গল্প 
ও 

প্রায়শ্চিত্ত (নাটক) 
ও 

পরিত্রাণ (নাটক) 

চার অধ্যায় 

গজ্পগ্ছে 

বাঁশার 

গঞ্পগন্ছ 
খণ শোধ 

বাঁশরি 
মালিনী 
তিনসঞ্গী 
গল্পগণ্চ্ 

গঞ্পের নাম 
চোরাই ধন 

ইচ্ছাপুরণ 
ভাইফেটা 

পণরক্ষা 

সভা 

একরাত্রি 

ইচ্ছা পুরণ 

' আতিথি 

ল্যবরেটরা 



বিদেশীসাহিত্য 

সাঁহত্য সংবাদ 

জার্মান প্রাণশান্ত ১৮৭১ সালে যখন নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের আবভাবকত্বে নবজীবন লাভ করল তখন 
আয়রণ চ্যান্সেলার বিসমাকের বজুমনষ্ঠিতে সেই নবলব্ধ মস্ত তরণার হাল শান্ত এবং স্নাস্থর। 
সে সময়ের জার্মান সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততান্ল্িক চিন্তাধারার প্রভাব স্তিমিত না হলেও সেই 
ধারা বেগবতাঁ ছিল না কারণ জীর্ণ ভাবনা স্রোতের মাঝে তখন এখানে ওখানে চট্র জেগেছে। 

আর 'তাঁন রোহ্ুসের সেই 'বিতাঁড়ত ইহন্দী সাংবাঁদক কার্ল মার্কসের মুণ্ডপাত করেন। 
মার্কসের রচনায় বিদ্রোহের জবলন্ত ইংগিতের কথাগ্দাল স্মরণ করে লৌহমানব বিসমাকের মন 
শঙ্কায় ভরে ওঠে আর অস্থর হয়ে নূতন নৃতন আইনের সহায়তায় অর্ধমৃত সামন্ততন্দ্ের 
ধমনীতে নীলরন্তের সুজ্ঠ; সূচনীপ্রয়োগের পারশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। রাতের অন্ধকারে বদ্ধ 
[িসমাকের নিদ্রাভঙ্গ হয় এক অজানা আতঙ্কে, তিনি বিহবল হয়ে পুনরায় নিদ্রাদেবীর আরাধনায় 
মগ্ন হন কিন্তু ঘুমের মাঝে তাঁর মনে হয় যেন এক বিশাল ক্ষুব্ধ জনতার চাপা গন ক্ষিপ্ত 
ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে সবাঁকছ? ভেঙে চুরমার করতে চাইছে। তাঁর প্রশস্ত ললাটে 'চি'তার 
বলীরেখা নিয়তই এলোমেলোভাবে ফুটে ওঠে, তিনি ভাবেন এ*রা কারাঃ এ কাদের কণ্ঠস্বর? 

যাঁদও এ'দের ঠিক স্পন্টর্পটি স্বচ্ছদৃণ্টির সীমারেখায় তান আনতে পারেনানি, কিন্তু 
যাঁদের তান চিনেছেন তাঁদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করে তাঁর মন আরও শাঁঙ্কত হয়ে উঠেছে। তশরা 
ওয়েলট্পাঁলাটক নামক রাজনীতির যে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছেন তার গাঁতরোধ করা যে 
সহজসাধ্য ব্যাপার নয় একথা 'চল্তা করে বিসমার্ক মন্যহমান। নব জার্মান সাম্রাজ্যের এই নূতন 
আলোড়নের কবল থেকে অতীতের সেই মহান এঁতিহ্যকে রক্ষার দুশ্চিন্তায় বৃদ্ধ চ্যান্সেলার যখন 
প্রায় হতবুদ্ধি তখন প্রাশয় নৃপাঁত "দ্বিতীয় হিবলহেলম্ জার্মান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ১৮৯৮ 
সালে আরোহণ করেন। যুবক সম্রাট হিবলহেলম জনমতের চাপে বৃদ্ধ বিসমার্ককে পদচদ্যত 
করে তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান ঘটান, ফলে সমগ্র জার্মানীর প্রাণশান্ততে তথাকাঁথত নবজাগরণের 
জোয়ার লাগল এবং কর্মচাণ্চল্যে সে তখন হল দর্বার। কিন্তু সেই জোয়ার যে জার্মাঁনকে 
ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে সেকথা বিসমার্ক সম্ভবতঃ পূরাহেই অনুমান করেছিলেন। 
যল্পযূগের আকাস্মক আঘাতে জার্মান সমাজের নীল-ভাত্তপ্রস্তাবে চিড় খেয়ে তখন তিনাট 
শ্রেণীর সৃস্টি হয়েছে, যল্লের পেষণে যে দুটি শ্রেণী জল্ম নিয়েছে তাদের মধ্যেও আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ। একাঁদকে 'নীলরন্ত' এতিহ্যের পতাকাবাহার দল অন্যাদকে আন্দোলনকারী ব্যাদ্ধজীবা 
সম্প্রদায় ও শ্রামককৃল। দ্বিতীয় হিবলহেলমের রাজ্যভার গ্রহণে জার্মানরা আশ্বস্ত হল বটে 
কিন্তু তারা হারাল এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধ চিন্তানায়কের শুভাকাঙ্খা। লৌহমানব অটো 
এডুয়ার্ড 'লিওপোজ্ড ফন্ বিসমার্ক তখন অবসরের শান্তিনীড়ে বসে বোধহয় আপনমনে অস্টহাস্য 
করলেন কারণ জার্মানি যে সর্বনাশা নীতির ফাঁদে পা দিয়েছে তার শেষাঁচন্র যে কি হবে তা 
বোধ হয় তিনি অনুমান করতে পেরোছলেন। আজ সকলেই স্বাকার করেন যে দুটি মহা- 
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যুদ্ধের ধবংসলীলা জার্মানীর কপালে জুটেছে তার বাঁদ্ধজীবাঁদের ধৰংসাত্মক ওয়েলট,পাঁলাটকের 
জন্যই এবং সেই ওয়েলট্পাঁলাটিকের মূলোৎপাটন 'িসমার্ক করতে চেয়োছলেন বলেই তাঁর পতন 
ঘটেছিল, কিন্তু নিয়াতর পাঁরহাসে তিনি ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় 'নশ্চহু হয়ে যানাঁন বরং 
ইউরোপের উজ্জ্বলতম ব্যান্তত্ব এবং "চন্তানায়ুক হিসাবে আজও তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। * 

সমাজের কাঠামো যখন ভেঙেচুরে নূতন রূপ নেয় তখন তার প্রভাব সর্বস্তরেই 'বিদ্তারত 
হয়। ব্যান্ত, বস্তু, সাঁহত্য, শিজ্প এবং সঙ্গীত 'কিছুই রেহাই পায় না। নূতন জার্মানির 
প্রাকপত্তনিষূগের সাঁহত্যে রোমাণ্টিসজমের রূপাঁট যখন বেশ দানা বেধে উঠেছে ঠিক তখনই 
এই সমাজ ববর্তনের ফলে জার্মান সাহত্যে প্রচলিত রীতদুর্গের প্রাচীরে এক বিরাট ফাটল 
ধরল আর তারই মধ্য দিয়ে নতন আলোর প্রক্ষেপণ ঘটল এবং জার্মাণীর নব্যসমাজ তীক্ষ4 দৃষ্টি 
দিয়ে সাহত্যের দুটি তির্যক রশ্মির 'দিকে তাকিয়ে রইল। জার্মান সমাজের এই িশ্লেষাত্মক 
মানাসকতার একমান্র লক্ষ্য হল যে সেই বিশেষ সাহত্যরীতির ফসল প্রাণ-পদার্থমণ্ডিত 'কিনা। 
অবশ্য ইতিহাস আজ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সেই রশ্মিদট কিছ অলাঁক ছিল না বরং তার প্রভাবে 
জার্মান সাহিত্যরীতিতে যে অতুলনীয় প্রয়োগধারার প্রবর্তন হয়েছিল তারই ফলস্বর্প উনাঁবংশ 
ও বিংশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য আজ বিশ্বসাহত্যের দরবারে উচ্চাসনের আঁধকার। 
ন্যাচুরালজম্ এবং ইম্প্রেসনিজম্ এই দুটি বিশিষ্ট সাহিত্যরীতির প্রচলন ধারে ধারে 
রোমাস্টিসজমের মূলে কুঠারাঘাত করে জার্মান সাহত্য-পাঠকদের মনে এক নৃতনত্বের স্বাদ 
এনে দেয়। 

জামান সাহিত্যে ন্যাঙ্জুরালিজম এবং ইল্প্রোসনিজমের প্রথম যুগে দুজন সাহাত্যকের 
অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ডেটলেফ ফন্ লিলিয়েনক্রণ এবং িওডোর ফনটেন ছিলেন 
উত্তর জার্মানীর আধিবাসী। এপ্রা যখন ইংগতধর্মী সাহিত্য রচনায় নূতন নূতন দৃষ্টির চিহ 
অঙ্কন করে চলেছেন তখন জামানর দক্ষিণপ্রান্তে সিলেশিয়ায় এক নৃতন কাঁবর উদ্দাত্ত কন্ঠ 
জার্মানির নব্য সমাজকে এক নূতন গান শোনাল যার সর এবং ভাষা ইস্পাতশীতল স্পর্শের মত 
যন্লণা নেই কিন্তু তীক্ষম বেদনাবোধ আছে। তার নাটকের পান্নপান্রশগ্ণ সমাজের নীচৃতলার 
আশা-আকাঙ্খার কথা বলে যার ব্যঞ্জনা দর্শকের মনে কাল্লাহাসর ঢেউ তোলে আর তাঁদের 
মধ্যে নবচেতনার সুক্ষ জাল বোনে। কনটেন এই নূতন কবির রচনার প্রাত বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হলেন এবং তিনি ঠিকই বুঝোছলেন যে নূতন কবি গেরহার্ট হাউস্টমান হবেন তাঁদের সন্ট 
এঁতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পতাকাবাহা। 

গেরহার্ট হাউপ্টমান ১৮৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর জামানর সিলেশিয়া প্রদেশের 
অন্তর্গত ওবার-সালজন্রুণ গ্রামে (বর্তমানে পোল্যান্ডের অন্তভুন্ত) জন্মগ্রহণ করেন। হাউশ্ট- 
মানের পিতামহ সাধারণ শ্রীমক থেকে হোটেলের কর্মচারী হন, পরে তিনি নিজেই এক' হোটে- 
লের মালক হন এবং কালকরুমে হোটেলটর বেশ সুনাম হয়। হাউপ্টমানের বাল্যকাল সেই 
হোটেলকে ঘিরেই কাটে এবং রুক্ষ কঠিন পাঁথবীর সঙ্গে ধাঁরে ধারে তাঁর পরিচয় ঘটে। মানু- 
ষের প্রাত সহানুভূতির বীজ হাউপ্টমানের মনে বপন করেন তাঁর স্নেহশশীল 'িতামহ। সে 
বাঁজমন্ত্র হাউপ্টমনের মনে এক আঁচন রাগনীর সূর তুলত তখন কিন্তু পরে তা মেঘমল্ 
ধ্বনির রুপ গ্রহণ করে তাঁকে হতভাগ্যের কবিতে পাঁরণত' করেছিল। আজশীবন তিনি এক অস্থির 
নার জাহান রে রত্না দানার হাক রাহ পারার রা ব্রিজ হারার 
০০০০০০০৬, 

উ্এনি, টি 2 টনিনালি রব টাকার ররিনারানা 



১৯৩৬৯] বিদেশ সাহিত্য ৫৮৩ 

বিদ্যালয়ে কাষাবদ্যার ক্লাসে ভর্তি করে দেন কিন্তু কৃঁষাবদ্যা তাঁর ভাল লাগ্োন কারণ হাউ- 
প্টমানের প্রকৃতি ছিল শিজ্পীসূলভ তাই কৃাঁষাঁবদ্যার ক্লাস ত্যাগ করে তান শিল্পশিক্ষার ক্লাসে 
ভীর্ত হন এবং দুই বংসর (১৮৮০-১৮৮১) 'শল্পচর্চা করেন পরে জেনা 'বশ্বাবদ্যালয়ে আরও 
এক বৎসর অবস্থান করে দেশ ভ্রমণে বোৌরয়ে পড়েন। ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতাল' ভ্রমণ করে 
হাউগ্টমান ১৮৮৪ সালে রোম নগরীতে কৃতী ভাস্করের প্রাতষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য- 
ভঙ্গের দরূন তিনি জার্মানতে ফিরে কিছাীদন ড্রেসডেনে বসবাস করেন পরে বার্লনে বাসা 
বাঁধেন এবং নাটক রচনার উগ্র বাসনা এইখানেই তাঁর মনে জাগে বার্লিনের অনাতিদ্রে একনার 
নামক স্থলে আলোছায়া ঘেরা কুঁটিরের নিরালা ঘরে একান্তে ২৩ বংসরের যুবক হাউপ্টমান চল 
হয়ে পদচারণা করেন আর মনে মনে ভাবেন এবং সংশয়ান্বিত হন কারণ তখনও তান তাঁর 
শিল্পসাধনার নিশ্চিত মাধ্যম সম্বন্ধে মনা্থর করে উঠতে পারেন নি। ভাস্কর্য অথবা সাহিত্য, 
কোনাট তাঁর পক্ষে যথোপযুন্ত হবে সে বিষয়ে তিনি 'দ্বধান্বিত। ভাস্কর্য কি প্রাতিষ্ঠা 
আছে বটে কিন্তু সাহত্য তাঁর কাছে একান্তভাবে নূতন মাধ্যম। এই দোটানায় পড়ে যখন' তাঁর 
শিল্পসত্তী পথ খঃজে পাচ্ছিল না তখন থিওডোর ফন্টেনের শেষ উপন্যাস “ডার স্টেশলন” পাঠ 
করে হাউপ্টমান পথের দিশা খজে পেলেন এবং সাহত্যকেই তান বেছে নিলেন শিষ্পচর্চার 
মাধ্যমরূপে। ১৮৮৫ সালে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা “প্রমোথিডেনলোস৬ জামান সাহত্য- 

আকৃষ্ট হননি কারণ জামান পাঠকসমাজে দেশীয় সাহাত্যকদের তেমন কদর ছল না। সমকালীন 
সমাজে এক উৎকট মানসিকতার বিলাস 'ছল, ফ্রান্স, রাশিয়া অথবা স্ক্যাশ্ডিনোভয়া প্রভাতি দেশের 
সাঁহাত্যিকগণের রচনা তাঁদের কাছে আদর্শ রূপে পাঁরগণিত হত, সেই কারণেই বহ; সার্থক 
জাম্মন সাহাত্যিক বিদেশীদের ছদ্মনাম গ্রহণ করে তংকালে লেখনী ধারণ করতেন। 

জার্মান সাহিত্যে ইমপ্রোসনিম্টিক আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত যুগল 'লালয়েনক্রন ও 
ফনটেন্ মানাঁসকতার দিক থেকে কিশ্িৎ প্রাচীন পন্থী ছিলেন কিন্তু তাঁরা জামানর নবজাগরণ 
বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন এবং ইবসেন, ডস্তয়েফস্কি ও বয়োর্নসন প্রভাঁতির রচনা তাঁদের 
মনে ইমপ্রোসানজমের ঢেউ তোলে । ১৮৮০ সালের পর থেকে জাম্মন সাহত্য সাধনায় এক 
নূতন আঙ্গিকের অন্বেষণে ব্রত হন এবং শ্রীমক সমাজের দুঃখ সখের মধ্যে তাঁরা কাঁবতা, গল্প 
ও উপন্যাসের কাঁচা রসদের হদিশ পান। সাধারণ স্তরের লেখকগণ যখন সেই আঁত পুরাতন 
আঁঙ্গকের সাধনা করে জার্মান সাহত্যে প্রচুর আবর্জনা জড় করাছলেন তখন মুষ্টিমেয় কয়েক- 

আঁকড়ে ধরেন। 'লালয়েনরুন এবং ফনটেনের নৃতন প্রচেষ্টা গতানুগাঁতক আঁঞ্গকের মূলে 
কুঠারাঘাত করলেও তাঁদের সৃম্টিতে হয়ত নূতন কোন পথের দিশা ছিল না যাঁদও তাঁদের আঙ্গিক 
পাশ্চাত্যের ভোগবিলাস এবং প্রতীচ্যের নিজ্কাম দর্শনতত্বের মধ্যপথে বিচরণ করে এক অভূত- 
পূর্ব আতদর্শনের ব্যাখ্যাকরণে সাহিত্যের বাঁধা সড়ক ত্যাগ করে মেঠোপথে নেমে বনফুলের বৈচিন্রয 
বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। 

ফন/টেন্ যখন হাউপ্টমানের রচনার সংস্পর্শে এলেন তখন সম্ভবতঃ 'তানিই একমান্ ব্য্তি 
যানি বুঝোছিলেন সিলেশিয়ার এই নূতন কাঁব জীবনের জয়গান রচনায় জার্মান সাহিত্যের অন্য- 
তম কর্ণধার রূপে পরিগণিত হবেন। ১৮৮৯ সালে যখন হাউপ্টমানের “ফোর সোনেন্ অফ 
গাঙ” (বিফোর ডন) অপ্রকাশ্যে অভিনীত হল তখন তাবং বিদগ্ধ দর্শকগণ মৃত্তকন্ঠে স্বীকার 
করলেন যে হাউষ্টমানের এই নাটকে নৃতনত্ব আছে। সলেশিয়ার খাঁনঅণ্লের দরিদ্র শ্রামকের 
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দুরবস্থা এবং তাদের কুৎসিত জীবনযাপন এমনভাবে হাউপ্টমান নাটকে উপস্থাপিত করেছেন যা 
অবলোকন করে দর্শকগণ অশ্রসংবরণ করতে পারেনান। এমন বাস্তবমুখী নাটক জার্মান 
সাহিত্যে হাউপ্টমানের পূর্বে রচনা করবার সাহস অজন করতে কেউ সক্ষম হনাঁন। জবলল্ত 
স্ফুলঙ্গের মত “ফোর সোনেন অফ. গাঙ” নাটক জার্মান মানসে এক গভীর দাগ কেটে সমসাম- 
'য়ক সাহিত্যিকগণেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সহায়তা করল। সকলেরই মনে তখন একটি মা 
প্রশন এই যে, হাউগ্টমানের লেখনী কি জার্মন সাহত্যকে পথের নির্দেশ দিতে পারবে ? 

সমগ্র দেশ যখন সংশয়ে দোদুল্যমান তখন হাউপ্টমান তাঁর 'দ্বতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক 
“ডাই হেব্বার” (দি উইভারস্) ১৮৯২ সালে মণ্স্থ করেন। নাটকের বিষয়বস্তু হল ১৮৪২ 
সালের 'সিলেশিয়ায় স্থানীয় তন্তবায় সম্প্রদায়গণের অভ্যুদয়। হাউপ্টমান তাঁর এই নাটকে উত্ত 
তন্তুবায় সম্প্রদায়গণের অসহনীয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অশিক্ষা এবং বৃভূক্ষা তাঁদের ভাবে 
নরপশু করে তুলেছে অথচ উপযুক্ত নেতার অভাবে সেই সম্ভাবনাময় বিদ্রোহ কিভাবে পন্ড হল 
প্রাতটি দৃশ্যে অতি সাধারণ কথপোকথনের সহায়তায় তার জবলন্ত চিন্র হাউপ্টমান নাটকীয়ভাবে 
উপস্থিত করে সমাজসংস্কারের প্রতি যে দ্ঢ় অঙ্গুলি নির্দেশে করোছলেন তার তুলনা আত 
অন্পই আছে। “ডাই হেব্বার” পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। 
বিয়োগান্ত রচনায় এই নূতন আঁঙ্গকের আন্দোলনকে ন্যাচুরালাম্টক বলে আভাঁহত করা হয় 
এবং এই আন্দোলনের বিপক্ষে যাঁরা গতানুগাঁতক নাট্যধারার পূনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন 
তাঁদের উদ্দেশ্যে হাউপ্টমানের য্যন্ত হল _ “7 08565 9/11676 0$6 02111101209] 1110 00 
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মিলনান্ত নাটক “ডার বিবারশ্লেংস” (দি রিভার কোট) ১৮৯৪ সালে মণ্টস্থ হয়। 

গঞ্পাংশে এক বিশিষ্ট বিদ্রুপাত্মক ভাঙ্গর সমম্ঠু প্রয়োগ ঘটেছে। 'হব্সহেল মিয়ান শাসনকালকে 
বঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে মাদার ওলফ নামক এক জবরদস্ত রজকিনীকে নায়িকা করে তস্কর সম্প্র- 

প্লেস” নাটকে পাঁরবেশন করেছেন। ১৮৯২ হতে ১৮১৪ সালের মধো তাঁর অপর একাঁট 
উল্লেখযোগা নাটক “হামলেলেস্ হিম্মেলফার্ট? (হাল্লেলে)। ইতিহাসের স্ব্পখাত এক কাহিনীর 
ন্যাচ্রালিস্টিক নাট্যরুপ, এ কাহিনীর নায়কা এক রাজামিস্ত্রীর অভাগিনী কন্যা যে শীতার্ত 
জহালাময়ীী ক্ষুধায় ক্ষিপ্ন এবং প্রবল জরে অচেতন। 'বিকারের ঘোরে শেষ মহন্ত সে স্ব্ন 

দৃশ্যে প্রভূ যীশু তার কপালে শীতল করস্পর্শদানে সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাচ্ছেন। এই 
নাটকটি হাউপ্টমানের ভিন্নরীতি অনুশীলনের পাঁরচায়ক নয় বটে কিন্তু এরীতহাসিক ঘটনার 
প্রীত সহানুভাতি যে তাঁর মনে তখন বাসা বেঁধেছে তা বিশেষভাবে প্রতীয়মান । 

১৮৯৪ সালের পর হাউপ্টমানের মানসিকতায় এক বিশেষ পাঁরবর্তনের সচনা হয়, 
ন্যাচ্রালাস্টক আঙ্গিক সাহত্য সাধনার পক্ষে তাঁর কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র পাঁরসর বলে মনে হয় 
কিন্তু নূতন কোন আঁঙ্গক নিয়ে তিনি পরাঁক্ষা করলেন না, বরণ ওই আতঙ্গিকেই হাউপ্টমান 
দুটি অপূর্ব নাটক রচনা করলেন। প্রথমাঁট “ফ্যয়রমান হেনশেল” (ড্রেম্যান হেনশেল ) ১৮৯৯ 
সালে মণ্চস্থ হয় । 'স্বিতীয়াট “রোজ বেন্ড” ৫১৯০৩) দৃঁট নাটকেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তান 
প্রচণ্ড কষাঘাত করেন। রোজ বেস্ড নাটকে এক 'সিলেশিয়ান কুমারীমাতার যৌনক্ষুধার অল্ত- 
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জর্বালার আলেখ্য সুনিপুণভাবে 'চান্নিত। 
মানবাত্মার বিশাল 'দিগন্তাঁকশরণ পটভূমিকায় প্রাতনিয়ত যে আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গোর 

খেলা চলেছে তার যথাযথ চিন্রণে যে সহানুভূতি ও হূদয়বৃত্তর প্রয়োজন হয় তা হাউপ্টমানের ছিল 
এবং মানবমনের অন্ধকার দিকে যে অসমতল বন্ধ্যাভঁম পড়ে আছে তার প্রতি তাঁর ছিল অসাম' 
দরদ শুধু তাই নয় প্রকৃতির কিম্বদন্তীর প্রতীক এই মানবজাতির প্রাত ছিল তাঁর দার্নবার 
স্নেহ। এই মহান হৃদয়বৃত্তির' পরিচয় তাঁর "ডাই রাটেন” (পদ র্যাটস্ ১৯১১) নাটকে বিশেষ- 
ভাবে পারস্ফুট এবং ন্যা্চুরালিস্টিক আঙ্গিকের অপর একাঁট সুষমাময় নিদর্শন। এক সাধারণ 
মানব চরিন্রের ব্যান্তুগত এবং সামাঁজক আচার ব্যবহারে মানাঁসক দৈন্যতার ভয়াবহ আলেখ্য। এই 
দৈন্যতা হাউপ্টমানের কাছে ব্যঙ্গাত্বক বস্তু নয়, এ দৈন্য সমগ্র মানবগোম্ঠীর লজ্জার বিষয় বলেই 
[তিনি মনে কর১১-,, 

হাউপ্টমান অনুসৃত 'বাচন্র সাঁহত্যরীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলে- 
ছেন যে তাঁর সাহত্যরীত সর্বাত্বকভাবে বৈস্লাবক না হলেও 'উনাবংশ শতাব্দীর জার্মান সাঁহ- 
ত্যের জীর্ণ বাঁধাধরা প্রয়োগধারার মূলোচ্ছেদ করে যে নূতন পথের সন্ধান 'দয়েছে সে বিষয়ে' 
তিনি নিঃসন্দেহ কারণ হাউশ্টমান যে রীতি নিয়ে পরাঁক্ষা করেছেন তা হল বাস্তববোধের 'নিজ্ক- 
রুণ প্রকাশ। মানবমনের অন্ধকার কোণে যে হিংস্র জন্তুঁটি লুকিয়ে থাকে তার অন_সন্ধানেই' 
হাউপ্টমান প্রথমাঁদকের ব্যাপৃত ছিলেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ আমরা লাভ করোছ 
এক অপূর্ব বীজমন্ম যা আজকের এই 'বষাদময় 'দিনগ্ীলতে হয়ত আমাদের আশার বাণণ' 
শোনাবে, তিনি বলেছেন মানুষ বিভ্রান্ত হবেই কিন্তু তাই বলে আমরা তাকে উপরে উঠে আসবার 
জন্য হাত বাড়িয়ে দেব না এমন কথা নয় কারণ তার বিভ্রান্তি আমাদের আত্মশনাদ্ধর 'দগদর্শন' 
যল্ম যা চলমান পাঁথকের একমান্র অবলম্বন। মানুষের কৃতকর্ম বিশ্লেষণের কিম্বা বিচারের 
অধিকার মানুষের নেই "কিন্তু ক্ষাতপূরণের আধকার আছে এবং তারই দাবা গ্রহণযোগ্য যার 
ক্ষাতপূরণের যোগ্যতা আছে। মানুষের ভ্রান্তির প্রাত ঘৃণা থাকা উাঁচত নয়, যা প্রকাশ করা 
উচিত তা হল ভাত । 

গেরহার্ট হাউপ্টমানের লেখনন কেবলমাত্র নাটক রচনাতেই সমাবদ্ধ ছিল না। জার্মান 
সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তরি অবদান অভ্রভেদী। “ডার কেৎসার ফন সোন্যা” (১৯১৮) এবং 
শদ আইল্যান্ড অব দ গ্রেট মাদার” € ১৯২৪) প্রভৃতি উপন্যাস উচ্চস্তরের কিন্তু আটলান্টিস 
(১৯১২) উপন্যাস তাঁর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সৃম্টি। সমালোচকগণ বলেন কাব্যের ক্ষেত্রে 
হাউস্টমানের লেখনী বিশ্বস্ত এবং মর্য্যাদাব্ঞজক হলেও হৃদয়ের উত্তাপ সেখানে কম। তাঁর শেষ 
রচনা ডাই আই্রডেন_টেট্রালজ (দি টেট্রালাজ অব দি আই্রডস, প্রকাশকাল ১৯৪১--১৯৪৮) 
এক বিরাট সাহিত্যকর্ম যা তাঁর মহাপ্রয়াণের পরবর্তী দুই বংসরে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। 
তাঁর সম্পূর্ণ রচনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় সূতরাং এইখানেই এর ছেদ টানছি এবং সাহিত্য 
পাঠকের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন হাউগ্টমানের গ্রল্থাবলীর অনুসন্ধান 
করেন। 

১৯১২ সালে গেরহার্ট হাউগ্টমান নোবেল লাঁরয়েট হন। বহন সম্মানের আধকারণ হয়েও 
তাঁর জশবনযান্রা সহজ এবং অনাড়ম্বর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের উপর 
যবানকাপাত হওয়ার পর ৮৩ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ হাউগ্টমান দক্ষিণ সিলেশিয়ার আগেন্টেনডর্ফে 
তার ভিলায় ১৯৪৬ সালের ৮ জুন তারিখে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হন। যণ্ধোত্তর কালের বোহ- 
সেবী দিনগুলিতে তাঁর শেষ সংবাদ হয়ত আমাদের মনে তেমন কোনও আলোড়ন আনতে সক্ষম 
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হয়ান কিন্তু তাঁর জল্মশতবার্ধকীর সমারোহের দিনে তাঁর নাম আবার আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করছি। 

যাঁরা জীবনবেদের সার্থক রচায়তা এবং মানব কল্যাণে যাঁদের জীবনপাত ঘটেছে তাদের 
ভাবনার প্রসাদ গ্রহণে আমরা নারাজ। হুইটম্যাম, স্তলতয়, রবীন্দ্রনাথ এবং সর্বকনিষ্ঠ হাউপ্টমান 
আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁদের সৃন্ট আছে দিক নির্দেশকারী বাণী আছে কিন্তু আমরা 
কোন পথে চালিত হচ্ছি। এই ধ্বংসের পথ থেকে আমাদের কে ফেরাবে। মৃত্যু যাঁদ ঘটে এবং 
এই পাঁথবীতে আবার যাঁদ কোনওঁদন প্রাণের সণ্টার হয় তাহলে আবার জীবনের জয়গানে 
আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠবে কারণ হাউ্টমানের বি*বাস--ম্যান ইজ ম্যানস, উইট,নেস 
এ্যান্ড টেস্টমনি ? 

নূতন গ্রন্থ 

দি আমেরিকান নিউজপেপারম্যান £ বার্ণাড ট, হব্বইসবার্জার। 
ধশকাগো বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাঁশত “শিকাগো হিস্ট্রি অব আমোরকান 'সিভিলাই- 
জেশন” গ্রন্থমালার অন্তভূর্ত “আমোরকান 'নউজ পেপারম্যান” গ্রল্থাটি আমোরকার সংবাদপত্রের 
ইতিহাস সম্পার্কত একি খসড়া-প্স্তক মান্ন। ১৬৯০ সাল হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সংবাদপর্ু- 
রাজ্যে যে বিবর্তন আমোরকায় ঘটেছে তার 'কিৎ পর্যালোচনা (আঁবন্যস্তভাবে) হব্বাইসবাজার 
করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য এত অল্প পাঁরসরে আমোরকান সংবাদ পন্রের সেই বিশাল 
পটভূঁমকা বিধৃত করা সহজ নয়। সুতরাং হব্বাইসবার্জার যে চেষ্টা করেছেন তার জন্য তিনি 
প্রশংসার্য কারণ এই প্রকার গবেষণা গ্রল্থ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে বহু সময় লাগে এবং বহুজনের 
প্রচেম্টায় তা সম্পূর্ণ হতে পারে। 

আমেরিকান সংবাদপন্রের প্রথম যূগে যখন একাধারে লেখক মূদ্রুক সম্পাদক পাঁরচালক- 
গণের রাজত্ব অর্থাৎ এক একজন এক একটি প্রাতষ্ঠান ছিলেন তাঁদের হীতহাস বেশ কৌত্হলো- 
দীপক ভাবেই হব্বাইসবার্জার পরিবেশন করেছেন কিন্তু সেকালের ছাপাখানায় যে যাল্তিক ক্লমো- 
শ্লতি ঘটেছিল যার ফলে আজকের আমেরিকান ছাপাখানা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পেরেছে তার 
বিশেষ কোনও পরিচয় নেই। 

কয়েকজন বিশেষ খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সম্পাদকের জীবনী সত্যই উপভোগ্য যেমন 
“সান” পান্রকার বেঞ্জালন এইচ ডে, হেরাশ্ডের জেমস গর্ডভন বেনেট অথবা ওয়াল্ড এবং পোস্ট- 
'ডিসপ্যাচের পুলিংজার প্রভৃতির কর্মকাণ্ডের যে পাঁরচয় লেখক দিয়েছেন তা সকল পাঠককেই 
আনন্দদান করবে। আবার গ্রল্থ হিসাবে আমোরকান নিউজপেপারম্যান জনাপ্রয় হবার সম্ভাবনা 
আছে। 
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সংক্কতিপ্রসজা 

[চন প্রদর্শনী 

বর্তমানে কলকাতা শহরে শীতের সরতে প্রদর্শনীর মরশুম আরম্ভ হয়েছে। আধুনিক শিল্প- 
কলার নানা বিচিন্র সম্ভার এখন থেকেই এখানে জমতে আরম্ভ করেছে । বাভন্র প্রদর্শনী দেখে 
প্রথম থেকেই যা যনে হচ্ছে সেটা হলো যে শিল্পীরা চেতন বা অবচেতনের সংযোগ সূত্রে যে চিন্ 
সৃষ্টি সে বিষয়ে নজর দিয়েছেন সত্য, তবে বেশী জোর দিচ্ছেন ইচ্ছামত রং ঢেলে ফর্ম নিয়ে খেলা 
করার মধ্যে। কাগজে রং দিয়ে দেবার পরে সেটা কি ফর্ম নেবে সে বিষয়ে শিল্পী অপেক্ষা রং 
এবং জলের মাঁজই বেশী। দেখতে দেখতে লাল, সবুজ, নীল রংগুলো ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে হয়তো-বা 
ফুলের রূপ নিলো সেই রুপটাকেই শিল্পী ফুল বলেই চাঁলয়ে দিলেন। আমার কাছে 
[বিস্ফোরণের রূপটার কথাও মনে হতে পারে। তবে সেখানেও এই এ্যাকসিডেনটাল ীশল্পে শিল্পী 
পুরোপ্যার রং ছাঁড়য়ে যাওয়ার ওপরে নিজেকে ছেড়ে দেনীন। খাঁনকটা পরে ঘষামাজা করেছেন__ 
অবশ্য রংটা কাগজে একটা ইচ্ছামত ফর্ম নেবার পরে। এ ছাড়াও মনে হয়েছে যে আধ্হানক 
[শিক্পকলা মনোঁবিশ্লেষণের এক্সরে স্লেট। তবে তাকে ছবি বাল কেন? 'চন্র বলতে কি সংধমানন 
অবচ্সেতনের খেলা না ব্দ্ধিবাদীর ফাঁস। সৌন্দর্য ও চিন্তা এই দুই যাঁদ কেবলমাত্র এ্যাক সিডেনট। 
হয় কিংবা অবচেতনের হস্তনির্মিত তা হলেও চিত্র কথন আংঁশিকভাবে সত্য। সহজভাবে সত্য 
হয়ে ওঠে না। চিন্র সৃন্টিতে মন আর তার জগত বিশেষভাবে উদ্ভাসিত। সক্ষম প্রচেষ্টার মধ্যেই 
মানুষের মন ও তার বাভল্ন রৃূপবৈচিন্রের প্রাতচ্ছাবির চিত্র মুক্তি ঘটে তখনই যখন সে আপন মনো- 
জগতের বিপ্লবকে সার্থকভাবে সৌন্দর্যমাঁণ্ডত করতে পারে। প্রকীতি তো শুধুমান্র রং আর রেখার 
মোটা সরুর সমল্য় নয়। সেখানে যে চোখ +দয়ে দেখা তারও একটা বড় রকমের অংশ আছে। 
সকলের চোখে পাহাড় বর্ষা তার আনত নম্র সজলতা 'নয়ে সৌন্দর্ষে উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে না। 
িংবা হয়তো তারই চোখে বৈশাখের খরতাপে দশ্ধ তরুশাখার আন্দোলন বশেষ তাৎপর্ষের 
সৃষ্টিকারী হয়ে দাঁড়ায়। প্রকাতি সর্বদাই সবন্ই স্ন্দর। আমাদের মানাসক গঠন অনুসারে, 
আপন ক্ষমতার সাহায্যে আমরা প্রকাতি থেকে সৌন্দর্য আহরণ কাঁর। রং এবং তার 'বাঁভম্ন 

সুর প্রকৃতির মর্মবাণীকে এঁকান্তিকভাবে পাঁরস্ফুট করেছে। সেই এঁকান্তিকতার সঙ্গে আমার 

মনোজগতের সংযোগমান্র হলেই আমরা আঁভভূত হই। সেই অনুভূতির 'বাভন্ন সূরকে আবার 
তার মেজাজ অনুসারে চিন্রে ম্যান্ত দেওয়া হয়। যাঁদও দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতির রংবাহারই আমার 
চি্মান্তর মূল সুর তা হলেও চিত্রে প্রতিফালিত প্রতিচ্ছায়ার সঙ্গে মূলের তফাৎ থাকছে অনেক। 
চ্মচক্ষে যে রং প্রথমে দেখা হয় সেই রং যখন আমার মনের ভেতর থেকে আমার মানীসক গঠনের 
বাভল্ব পর্যায়ে পারশ্রুত হয়ে চিত্রে প্রকাশ পায়, তখন প্রথম দেখা যে পাহাড়ী সবুজ সে শুধুমার 

সবজই কিন্তু সেই সবৃজ তখন আর রং মাত না হয়ে আরও বড় কিছুর প্রাত ইঞ্গিত করে। 
তাহলে িন্র সৃঁষ্টতে চেতনতার সঙ্গে অবচেতনেরও 'িশ্রণ বর্তমাম। তবে অবচেতনের অংশকে 
বড় করে দেখা হলেও প্রকৃত সত্য নিরূপণে শুধুমান্র অর্চেতনই প্রধান এই কথাও ভূল। কারণ 
অবচেতনের অতলে কি রূপ আছে তা তার চেতনার আবরণমান্ত স্বাধীন সঞ্টরণশীল অনুভূতিতে 

৫ 
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প্রকাশ পায়। সেখানে সেই আবরণমূস্ত অবচেতনই প্রধান হলে চিত্র সাষ্ট একাঁদকে হয়তো 'বাচত্র 
মনোবিশ্লেষণের সহায়ক হবে, কিন্তু সত্য নির্পণে সৌন্দর্ধমণ্ডনের কথাটিকে আমাদের নতহন- 
ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিল্তু সেই অবচেতনের আলোড়নের মধ্যে যে রৃপাঁট উঠে এলো তাকে 
আমার চেতন মনের আঁভজ্ঞতা 'দিয়ে মাজত পাঁরশ্রাত না করলে চিত্র কথার প্রয়োজন ক? 
চিন্রথন আমার মনোজগতের কথা। সত্যই যে এই চিন্রকথনে অবচেতনবাদের এক বিশেষ অংশ 

বর্তমান। কিন্তু শুধুমান্ন অবচৌতনবাদ সেখানে প্রধান একথা কোন সময়েই মানতে রাজী নই। 
প্রকীত সম্পর্কে আমার আভজ্ঞতার সূত্র যে মূহূর্তে অবচেতনের অন্তরালে অন্তাহ্হত হলো, 
সেই মৃহূর্ত থেকে সেই আঁভজ্ঞতা তার আরও পূর্ব আভজ্ঞতা সণ্চিত-_গ্হায়িত নানা 'বাচি্ 
রূপের মধ্যে সপ্টারিত হয়ে আমার চেতন মনের দরজায় আঘাত করে। তখন তাকে তার গোড়ার 
রূপের সঙ্গে মিল খজতে হলে দৌড় লাগাতে হবে অনেকখানি । কিন্তু শিজ্পীর অতন্দ্র পাহারার 
চেতনতা তাকে তার মার্জিত বেশভূষায় ভূষিত করে চিত্রে মান্ত দলেন। সেখানে অবচেতনের 
1বরাট গহ্বর থেকে তার যে রৃপাঁট শিল্পীর কাছে ধরা পড়ল- সেই রৃপাঁট ছাড়াও চেতনতায় 
পারশ্রুত রূপটিকে শিল্পী চিন্রে মাস্তি দেন। তাই শুধুমান্র অবচেতনে যা বলেছে তাই একে 
চলেছে- এই বন্তব্য থাকলে তাকে চিন্ন না বলে মনোবিশ্লেষণ যাঁরা করেন তাঁদের সহায়ক একসারে 
প্লেট, বলাই ভালো। তবে এ কথাও ঠিক নয় যে চর্মচক্ষে যা দেখোঁছ তাকেই নকল করে কাগজে 
রং দলাম-এই পদ্ধাততে নকলনাঁবশী হবে, কিন্তু শিল্পীর কাজ সেখানে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
তাই আবার চেতনতার পাহারা বাঁসয়ে যতটুকু আমার চোখে ধরা পড়ল-সেই রংটুকুকেই, তার 
আদলকেই প্রকাশ করলাম, সেই প্রকাশও পারশ্রুত, মার্জত নয়। কারণ সেই প্রকাশে আমার 
বান্তত্ব অপ্রকাশিত। মানুষের যে ব্যান্তত্ব তার 'বাভল্ন কাজে প্রকাশ পায় তার গঠনের মধ্যে 
চেতনার প্রয়োগ যেমন বৈজ্ঞানক তেমন অবর্গেতনের 'বিচন্রতাও সেখানে সংযোজত। উভয়ের 
সার্থক সংমিশ্রণই উপযুন্ত সার্থক চিত্ররূপে প্রকাশ পায়। এখানে তর্ক তোলা যায় যে কোনাঁট 
কতখান প্রকাশ পাবে, সে বিষয়ে কি কোন বাঁধাধরা রূপ 'নিরেশি আছে? সেখানে একাঁটমার 
কথাই বলা যেতে পারে যে, শিল্পী তার এীতিহাঁসিক দৃষ্টিতে সেই মিশ্রণকে পারমাজত পাঁরশ্রুত 
করেই পরিবেশন করবেন। সেখানে কোন নান্ত নেই। সেখানে একমান্র শিজ্পীর আত্ম- 
জিজ্ঞাসাই মানদণ্ড । তাঁর মনোগঠনের 'বাচিন্র রূপ তাঁকে যে 'নির্দেশ দেবে, তাই তাঁর রূপ দিরদেশি। 
নোনাধরা দেওয়ালে জলের ছোপ লেগে অদ্ভুদ সমস্ত বিচিত্র ফর্ম হয়েছে-এমন সব পুরোনো 
দেওয়াল মানুষ সর্বরই দেখছে--কিল্তু সেগুলো যে সর্বদাই শিল্প সৃষ্টি হয়েছে একথা নিশ্চয়ই 
কেউ বলবে না। তবে সেই নোনাধরা দেওয়ালের সেই বিচিত্ন রূপকে কোন শিল্প তাঁর আপন 
খেয়ালে যখন চেতনতার তুলি বলয়ে তাদের মধ্যে একটা এঁক্য স্থাপন করবেন, তখনই সেগ্ীল 
চিত সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করতে পারে । সেই রকম অবচেতনের কত না ভাব কত না 'বাচন্ন 
কঞ্পনা মানুষকে প্রাতনিয়তই প্রকৃতি-_সংযোগহেতু রুপ বিকাশে সহায়তা করছে। কিন্তু 
সেখানে গ্রহণ ও বন এই দুইয়ের পালা বদলের মধ্যে শিল্পী সযত্ব মাল্যবন্ধনে সৌন্দর্য সৃষ্টি 
করে চলেছেন। সৌন্দর্য কথাঁটর মধ্যে আমারও দর্শকের মধ্যে যে সংযোগ এই সংযোগের 
সত্রটিই মখ্য। চিন সৃষ্টি এবং চিত্র দর্শনে আনন্দ এই দুইয়ের সংযোগ সোন্দর্য। শিল্পণ যে 
অর্থে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে 'নাঁবষ্ট হলেন, দর্শক ঠিক সেই একই অনূভাঁতিতে আঁভাঁষন্ত নাও হতে 
পারেন। কেননা সেখানে বান্তীবশেষ অনুসারে বিশেষ মানাঁসক গঠনই দায়ী। খত বৈচিন্লে 
শিল্পী যে অনড়োত তাঁর অবচেতনের আড়োলনের মধ্য থেকে আহরণ করলেন সেই অনুভাতিটিই 
ষে প্রার্থামক সত্য তা নাও হতে পারে। কেননা 'ধিনি দেখছেন 'তানিও তাঁর চির মনোগঠনের 
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বাঁভল্ন পর্যায় পার হয়ে চিন্র দর্শনে আনন্দ পাচ্ছেন। সেখানে শিল্পী ও দর্শক উভয়েই সেই 
অবচেতনের মধ্য থেকেই আপন আভিজ্ঞতার রুপাটিকে খুজে চলেছেন। সেখানে যাঁদ শিল্প” 
নির্দোৌশত রূপে দর্শক আভীষন্ত হন তাহলে তো ভালই, আর যাঁদ তিনি সেই রুপদর্শন থেকে 
আহরণ করেন অন্য কোন অনুভূতি তা হলেও ক্ষতি নেই। কারণ চিন্নদর্শনে আনন্দ অনুভূতির 
জন্মই হলো প্রধান_সেখানে আনন্দ পাওয়াটাই হলো আসল কথা। তাই একথা কোন সময়েই 
জোর করে বলা যায় না যে শিজ্পী ও দর্শক উভয়েরই আঁভজ্ঞতা একই হবে এবং উভয়েই একই 
অনুভূতির স্তরে বিচরণ করবেন। সেখানে বিচিত্রতা আছে এবং থাকবেই। এই একই 'বিষয়- 
দর্শনে বিচিত্র অনুভূতি আছে বলেই-চিগ্র কথন এত বিচিত্র এবং সৌন্দর্য স্যাস্টকারণী। 

নাখল বিশ্বাস 

পথ প্রদর্শনী . 
২২শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী অবাঁধ সাদার স্ট্রীটের দেওয়ালে একটি "চন্র-প্রদর্শনী হয়ে 
গেল। উন্মু্ত প্রাঙ্গণে কিংবা খোলা রাস্তার দেওয়ালে এই জাতীয় প্রদর্শনীর রেওয়াজ আমাদের 
দেশে সম্প্রাত প্রচলিত হলেও ফরাসা, ইতালি, হল্যান্ড, জার্মানী প্রভাতি দেশে এর জনীপ্রয়তা 
রয়েছে । বছর তিনেক আগে প্রকাশ কর্মকার এবং পরে নিখিল বিশ্বাস স্ট্রীট এক্সাজবিসানের 
আয়োজন করেছিলেন। এবারের শিল্পী মদন সরকার তাঁর ৪৭ খানা ছাব নিয়ে যে প্রদর্শনীর 
আয়োজন করেছিলেন তা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে বলে আমার 'বশ্বাস। ৰ 

কেননা একথা অস্বাকার করার কোন উপায় নেই যে আধুনিক চিত্রকলা বা মডার্ন আর্ট 
প্রচ্গীলত কথা অনুযায়ী যতই দুর্বোধ্য হউক না কেন এর বিশেষ আবেদন রাঁসক মনকে অবশ্যই 
নাড়া দিয়ে থাকে । শিল্পী মদন সরকার, কিন্তু আধুনিক মারপ্যাঁচের ধারে-কাছেও ঘে'ষেন নি 
যা একান্তভাবে একটি স্ট্রীট একাঁজবিশনে আশা করেছিলাম। জল-রং এবং কার্বণ পোন্সিলে 
আঁকা ছবিগুলো নিতান্তই সাধারণ মনে হয়েছিল। গতানুগাতিকতাকে অস্বীকার করার মত 
মৌল-প্রাতিভা শিল্পীর নেই। তবুও জল-রংয়ের ল্যাপ্ডস্কেপগুলোর মধ্যে যে স্ব্প রং তিনি 
ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ প্রায় সাদা-কালোর মাধ্যমে বস্তির কোন বিশেষ দৃশ্যকে যেভাবে তিনি . 
ফুটিয়ে তুলেছেন সেটা নিশ্চয়ই তাঁর একটা বিশেষ ধরণের কৃতিত্ব বলতে হবে। কার্বণ 
পেল্সিলের স্কেচ দেখে এ কথাই মনে হয় যে, বাভন্ন রংয়ের ব্যবহারের সম্ট একটা ছাবর এফে্জ 
থেকে এগুলোর 'এফেক্স' কোন অংশে কম নয়। রেখার বাঁলম্ঠতা থেকে শিল্পণমনের একটা 
সজীব এবং সবুজ আভাষ লক্ষ্য করেছিলাম। 

আধুনিক চিন্রশিজ্পীগণ যে পদ্ধতিতেই ছবি আঁকুন না কেন তাঁদের মূলত দৃষ্টিভঙ্গী 
হবে পরাঁক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প সৃম্টি করা। কিন্তু মদন সরকারের মধ্যে এই জাতীয় 
প্রচেম্টার অভাব আমাকে হতাশ করলেও তাঁর এই প্রদর্শনীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 

গোপাল কর্মকার 



জালোচন। 

আধ;নিক সাহিত্যের গতি ও প্রকাতি 

সাঁহত্য কথাটির মধ্যে একট সাঁহতত্বের ভাব আছে। একের সঙ্গে অপরের সংযোগ । লেখকের 
মনের সঙ্জো পাঠকের মনের সংযোগ । ভাবের সঙ্গে ভাষার সংযোগ। এই সংযোগাঁট যখন 
আনন্দের দ্বারা বিধৃত হয়, তখনই তা হয়ে উঠে সার্থক। সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের 
জন্য। মানুষের সমগ্র জীবনাট তার আশা-আনন্দ-বেদনা-দ্বন্দ 'নয়ে সাহিত্যে প্রাতিফলিত। 
সাঁহত্যের উপজীব্য যেমন মানব-জীবন-তেমান জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় সামাঁজক 
শিবর্তনের ফলে। চলমান পৃথিবী, পাঁরবর্তনের সাক্ষ্য আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের নানা স্তর। 
সে পাঁরবর্তন যেমন দ্ুত আবার তেমনই জটিল ও গ্রভর। শিল্প-সাহত্যেও এ আঁভজ্ঞতা 
সক্রিয়। সেখানে বরং ব্যাপারটা আরও অসরল, কারণ শিল্প-সাহত্যের নিজস্ব স্বভাব ও এীতিহ্যের 
গুণে আভিজ্ঞতা বিশেষ রূপ ধারণ করে। 

সাহত্য সৃষ্ট প্রথম পর্বে কাব চেতনার 'নর্বাধ প্রাধান্যই বোধ হয় ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। 
তাই বোধ হয় ইহা বলা চলে যে আদ 'যুগের আঁধকাংশ সাহত্য সৃষ্টিই ছিল অবকাশ-রঞ্জনী, 
আর তাই মন্ময়তাই ছিল এই সাহিত্যের প্রধান বৌশষ্ট্য। কিন্তু ক্রমশঃ এ সত্য স্পম্ট হয়ে 
উঠতে লাগল মানুষের আত্মস্বাতন্দে। অভিমান যত বড়ই হোক না কেন, সমাজ মানসের ক্রিয়া- 
প্রাতিক্রিয়াকে অস্বীকার করার উপায় তার নেই। তাই দেখা গেছে, যুগে যুগে সমাজ চেতনার 
পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ পরিবার্তত হয়েছে। জাঁবন ও সাহত্য দ্বন্দের 
মন্দাক্লান্তা সুর প্রথম ধাক্কা খেল প্রথম শিজ্প-বিপ্লবের ফলে। সযত্র লালিত ভব ভাবনাগুলো 
একই সঙ্গে কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। এর মূলে 'ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগাত অর্থনীতির সমগ্র 
রূপকে বদলে দিতে লাগল, মানুষের শিল্প সাহিত্য ধর্ম দর্শন সম্বন্ধীয় চিরকালীন ধারণাগুলোও 
ধীরে ধাঁরে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। 

দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ তাণ্ডব লীলার ভিতর দিয়ে আতি ভীষণ আঁভজ্ঞতা নিয়ে 
এগিয়ে এসে আবার একটা যুদ্ধের আশঙ্কায় মানুষ ভীত-্রস্ত হয়ে প্রহর গুণছে। আর একদিকে 
বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শান্তকে চ্যালেঞ্জ করে 
আপন ক্ষমতাকে প্রাতিষ্ঠিত করবার জন্য এগয়ে চলেছে । আজকের জগং দুই বিপরীত শান্তর 
সম্মুখীন। একাঁদকে ধৰংসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আশঙ্কা আর একদিকে নূতন সৃষ্টির 
উন্মাদনা। সভ্যতার এক হস্তে সুধা আর অপর হস্তে বিষভান্ড। একাঁদকে ধৰংসের প্রচণ্ডতা 
আর একাঁদকে সৃষ্টির আবেগ। বিশ্বের সমস্ত দেশের সাহিত্য কৃত আলোচনা করলে আমরা 
জীবনের এই দুই প্রাতিচ্ছবিই দেখতে পাই। তাই একাঁদকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্য দলায় 
রাজনীতির কণ্ডুয়ন, নয়ত বিকৃত যৌনাচারের প্রতিবিম্ব অথবা বিকৃত অপরাধ প্রবণতার উফ 
্রশ্রবণ। যে প্রচণ্ড মত্ততা আজ মানুষের শৃভব্দাম্ধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সেই ভাষণ মন্ততাই 
সাহিত্য সূর্যকে রাহ:গ্রস্ত করে তুলেছে। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত চিন্ডাশীল মনীষাঁই সাহিতোর 
ভাবষ্যং তথা সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতাঁচ্কত। অনেকের মতে তাই পাঁথবীর সৃজন 
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প্রতিভা বন্ধাত্বপ্রা্ত হয়েছে। | 
প্র“ন উঠবে এ তো শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সারা বিশ্ব জুড়ে আজ সাহিত্যের 

ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা 'দয়েছে। এ বন্তব্য সত্য বটে, কিন্তু অর্ধ সত্য। দুনিয়ায় দুই শান্তর মত 
সাহিত্যেরও দুটি ভাগ হয়ে গেছে। শুধু এলিয়ট কামুর রোমন্থনই নয় নব জাগ্রত দেশগালির 
যে যংসামান্য পাঁরচয় আমাদের দেশে এসে পেশীছয়, তাতে দেখতে পাচ্ছি আইসল্যান্ডের মত প্রায় 
অখ্যাত অন্াত দেশে 'ল্যাকসনেস* সৃষ্ট করেছেন “ম্বাধীনতা” আস্তিত্ববাদী স্বার্থের ঘটছে 
রূপান্তর, সোবিয়েং ইডানয়নে পাচ্ছি এহরেনবুর্গ, মলোকভ, 'লিওনিদভ-এর মত ওপন্যাসিকদের, 
সুদূর কিউবায় পাবলো মেরু্দা, মধ্যপ্রাচ্য: আদম 'হকমৎ প্রমুখ কাবদের। সুতরাং বন্ধ্যাত্বের 
প্রশন অর্ধসত্য। আসলে সে সমাজ সভ্যতা জীর্ণ জরতাঁ হয়ে সৃজন ক্ষমতা হারিয়েছে, সেই 
সমাজের সঙ্গে যাঁরা নাড় যোগ করেছেন বন্ধ্যা দশা দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে। তাঁরা ভগ্গীর 
নতুন বোতলে দেউলে জীবনের বাতিল করা পুরানো পচুই ভরছেন, তার নেশা ছাড়তে চাইছেন। 
বাংলা সাহত্যও যে প্রভাবের বাইরে যেতে পারোন। এখানেও আত সাম্প্রীতককালের ছোট 
গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় সেই জরতন জাবনের প্রাতভাস। অবশ্য এর পাশাপাঁশ সস্থ ধারাও 
প্রবাহিত হচ্ছে। সমাজের 'বাভল্ন স্তরের বাভন্ন গোম্ঠীর মানুষ তার সমাজ, তার 

জীবন, তার সমস্যা আর আশা আনন্দ দুঃখ-বেদনাও বাংলা সাঁহত্যকে সমদ্ধ করেছে । আশাবাদ 
দৃষ্টিতে দেখলে বলতেই হবে যেমন জীবনের তেমন সাহত্যের এ এক সান্ধক্ষণ। এর মধ্য দিয়ে 
নতুন ধারা প্রবলতর হয়ে যৌদন স্বরূপে নতুন শক্তিতে দেখা দেবে, সেইদিন হবে সাহত্যের 
ইতিহাসের রূপান্তর । 

অধুনা সব্প ধানত হচ্ছে একট আভযোগের কথা । সেট হচ্ছে, বর্তমান জগৎ জুড়ে 
চলেছে সংস্কৃতি সংগ্কট তাই বুঝি, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, বিদেশে 
শেক্সপীয়ার, বালজাক, জোলা, টলম্টয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না। আসুন এই আভযোগাঁটকে 
একট; বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, । 

পৃথবীর বর্তমান সংকটের স্বর্পাঁট কি? তা হল সাংস্কৃতিতে জীবনের প্রাত 
আস্থাহশীনতার প্রকাশ । সমগ্র জীবনবোধই যেন ধাক্কা খেয়ে গেছে। বিশ্বাস নম্ট হয়ে গেছে, 
সাহিত্যে জীবনের জয়গান আর ধ্বনিত হচ্ছে না, পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছি শিল্পে সাহত্যে 
বিকৃত জীবন ও জীবনদৃন্টির আভব্যান্ত। যেমন ফরাসী দেশে জাঁপল সান্মর-এর আস্তত্ববাদ, 
আলবেয়র ক্যেমুর জীবন বদ্বেষী দৃম্টিভঙ্গী, বৃটিশ কাব টি, এস, এলিয়টের লেখাতেও এই 
জীবন বিমুখ, হতাশাবাদী মতবাদের আভব্যন্তি। 

মূলতঃ এ সংকট বর্তমান কালের সভ্যতারই সকংট। দুটি' প্রধান বিরোধী শান্তর সংঘর্ষে 
পৃথিবীতে যে অশান্তি, অস্থৈর্যা দেখা দিয়েছে, সংস্কৃতিতে তারই প্রভাব পড়েছে। এই সং- 

কটের আর এক কারণ সচেতন ভাবে স্বার্থ-সংশ্লিম্ট মহল থেকে এই সব সংস্কৃতিকে বিহবল- 
ভাবে আভিনান্দত করা হচ্ছে। এতে সাহত্যের সুস্থ চেতনা বিনষ্ট হচ্ছে। স্বভাবতঃই 
বাংলা সাহিত্য-জগতেও তার প্রভাব পড়েছে । কারণ, দুনিয়ার অস্থৈর্য্য হতাশা আর অশান্তি 
সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার সাহত্য, সংস্কাতি তারই অচেতন কিংবা সচেতন 
বাহক হয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি ও হতাশাকে, জীবন বিম্বখীঁনতাকে দূঢীভীত্তক করে তুলছে। 
সাম্প্রাতিক কালের কাব্যে, কথা সাহিত্যে তারই চন্রাবর্ত চলেছে। 

সামাজিক সমস্যা, আশা হতাশা সাঁহত্যে স্বভাবতঃই 'বাম্বত হবে, কিন্তু যে হেতু 
সাহিত্য অচেতন অনন্য নির্ভর দর্পণ নয়, ষে হেতু তার রূপকারকে একটি চেতন সংম্ভার পথে 
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বাহিত হয়ে রূপায়িত হ'তে হয়, সুতরাং শ্রষ্টার, সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী এ ক্ষেত্রে আনবার্ধয- 
ভাবে ব্যঞ্জত হয়। বাংলা সাহত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আলালের ঘরের দূলাল থেকে 
আধুনিক কাল পর্যান্ত কথা সাহত্যে সামাজিক সমস্যা প্রবল ভাবেই স্থান লাভ করেছে। 
আজকে সমস্যা দাঁড়য়েছে অন্যত্র। জীবনের সমস্যাকে স্বীকার করে বশ্যতা স্বীকার, অথবা 
অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অপরাজেয় জীবনের জয়গান। 

কী করবেন সাহিত্যিক? সাহিত্যের তা হলে কোন পথ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়? সাহিত্য যাঁদ 
অকারণ, মূল্যহীন লীলা বিলাপের উপকরণ না হয়, তবে স্বভাবতঃই সমাজ ও জাবনের প্রিয় 
বোধ সাহিত্যে বাঁজত হতে পারে না_একথা বোধ হয় আজকের ও আগামী 'দনের সাহাত্যিকরা 
স্বীকার না করে পারবেন না। 

বাংলা সাহিত্যের একটা যুগ গেছে, যাকে আমরা বলতে পারি স্বর্ণযুগ রবীন্দ্রনাথে 
যার সর্বোত্তম দীপ্ত ও সমাপ্তি। উনিশ শতক থেকে রবীন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্য 'দয়ে 
আমরা একটি সনার্দস্ট ধারা পেয়োছ_যা আমাদের রুচি বোধকে মননশান্তকে, উন্নত করেছে। 
এই সাহিত্য কৃতীতে জীবন সম্পর্কে একটি সানার্দ্ট, ্াটহীন না হলেও সুস্থ ও একটানা 
একটি দূন্টিভঞ্গণী লাভ করোছি। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সেবকদের মধ্যে সেই দচ্টিভঙ্গীর 
নয়ন দেখা যাচ্ছে। 

জীবন সম্বন্ধে একটি দড় প্রত্যয়ের অভাবই সাহিত্যকে অন্তঃসার শূন্য করে তোলে। 
সাহিত্য শুধু অবসর বিনোদনের সামগ্রী হলে তা নিয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন হত না। 
সে সম্বন্ধে বৃহত্তর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলেই সাহিত্য নিয়ে আমাদের এত উৎসাহ, উৎকণ্ঠা 
ও আশা। সাঁহত্যকে অনেকে বলেছেন মানব মনের নির্মাতা। অবশ্য তার দ্বারা সাহত্যের 
রস-কষহাঁন গুরু সদৃশ স্থান আঁধিকার করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং জীবনের রসে জারিত হয়ে 
সাহিত্যের কথায় ভান্ডার উপছে পড়বে, বৃহত্তর আভিজ্ঞতার এ*্বর্যে মন্ডিত করবে মানব 
মনকে। যাই হোক সংকটের যন্ত্রনার মধ্য দিয়েই নতুন সাঁষ্টর উদ্বোধন হয়। আজকের বাংলা 
সাহিত্যের সংকট কেটে যাবে-এ বিশ্বাস আমাদের অন্তরের বিশ্বাস। শুধু তার জন্য প্রয়োজন 
একটি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের, প্রয়োজন একাঁট আঁত্মক চেতনার, যার দ্বারা বাইরের সমস্ত 
আভজ্ঞতা অন্তরের আনন্দ রসে আঁভাসন্ত হয়ে উঠবে। জাঁবনে জীবন যোগ হয়ে উঠবে। 
সেই প্রতাক্ষাই আমরা করব। 

সঞ্জীবকুমার বস; 

'এীতিহাসিক সিদ্ধান্ত" প্রসঙ্গে 

বিগত আশ্বিন, ১৩৬৯ সংখ্যার 'সমকালানে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর রায় মহাশয়ের 'ধীতহাসিক 
সিদ্ধান্ত' প্রবন্ধাট গুরত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাষ্ট্রভাষা থেকে সূর্ ক'রে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার বাহন কি হবে তা নিয়ে বহু আলোচনা, বাদ-প্রাতবাদ, এমনাক নানা 
িতন্ডার অবতারণা হয়ে গেছে। ক'লকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন উৎসবে প্রধান 
আঁতাঁথর্পে জাতীয় অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেয় সতোন্দ্রনাথ বোসের ভাষণ দানের 
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পর থেকে উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হবে কি না এই নিয়ে বহু বিতর্ক সংবাদ পত্রসমূহকে 
সরাঁবত করে রেখোছিল। তৎকালীন উপাচার্য শ্রীসরজিৎচন্দ্র লাহিড়া, শ্রীমতী বিজয়লক্ষনী 
পশ্ডিত ইংরেজীর সপক্ষে বহু যান্ত প্রয়োগ করেন। ইতিমধ্যে দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা 
দুটি 'শাবরে বিভন্ত হয়ে গেছেন। সংবাদপন্রগ্ীলও পৃথক হয় গিয়ে দুই গোম্ঠীতে চিহিতি 
হ'লো, 'সমকালী'ন পন্নিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যায় বিভিন্ন লেখকেরা নানাভাবে তাঁদের 
মতামত প্রকাশ করেছেন। পুনরায় এ জাতীয় প্রবন্ধের অবতারণা করার পশ্চাতে হয়তো এই 
বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলোচনার ধারাটিকে অব্যাহত রাখার প্রচেম্টা থাকতে পারে। 
রাঃ মোকরর হান ঠা গালা রিযানি রোদ ররর ররর সাদাত রা সারি 
ধন্যবাদ জানাই। 

শ্রীধুস্ত অন্নদাশংকর 'এীতিহাঁসিক সিষ্ধান্ত' শিরোনামাটর ব্যাখ্যাও 'দয়েছেন তাঁর প্রবন্ধের 
মধ্যে। এককালে মেকলে সাহেব ইংরেজাভাষাকে শিক্ষার প্রায় সর্বস্তরে সরকারী আইন অনুসারে 
প্রাতষ্ঠিত করেছিলেন। বাংলাভাষাকেও মাধ্যমক শিক্ষার মহল পর্যন্ত মর্যাদা দেবার ব্যবস্থা 
হয়েছিল। শ্রীযুস্ত রায় বলেন যে একারণেই অর্থাৎ ইংরেজীভাষার মুখপান্র ইংরেজ সরকারের 
আনূকূল্যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ লাভ ঘটেছে। কথাটাকে ডীঁড়য়ে দেবার জো নেই। স্বাঁকার 
করে নিচ্ছি বিদেশীদের প্রচেষ্টা ব্যাতরেকে আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিসাধন হতো না। সংস্কৃতের 
কুক্ষিগত হয়ে চিরাদন অবহেলিত হয়ে থাকতে হ'তো। কিন্তু এর জন্যেই কি চিরকাল ইংরেজীকে 
আমাদের শিক্ষার বাহন করে রেখে সেই খণ শুধতে হবে এ প্রশন আজ অনেকেই তুলছেন। 
একসময়ে ইংরেজী ভাষাকে বরদাস্ত করা আমাদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখনো নিয়ম বহাল 
রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিশবভারতীর প্রসঙ্গ অনেকটা জুড়ে আছে প্রবন্ধাটতে। 
রবীন্দ্রনাথ যখন রক্গচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন নানা কারণে ইংরেজীকেই 'প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছিল একথা প্রবন্ধকার বলেছেন। 

কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে কবিগুরু স্বয়ং শিক্ষার নানা স্তরে মাতৃ- 
ভাষাকেই বাহন করবার জন্য সুপারিশ করেছেন যাঁদও তাঁর নিজস্ব এলাকাতেই তা চাল করতে 
পারেন নি। সে যাই হোক, স্বাধীনতার পরবতর্দকালে বি*বভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দীর 
মাধ্যমে করবার প্রচেম্টা চলোছল কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী-প্রোমক কর্তা ব্যক্তিদের তরফ থেকে। 
শৈষ পর্যন্ত ইংরেজী বজায় থাকে_ হয়তো প্রধানমল্লীর জন্যেই। যাঁদ একথা বলা হয় যে 
হিন্দীর আধিপত্যবিস্তারে বাধা দেবার জনই ইংরেজীভাষাকে' সযতে লালন করা হবে আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থার গাঁতপথে তাহলে এই সিদ্ধান্ত দুঃখজনক সন্দেহ নেই। কেবলমান্র হিন্দী 
'বতাড়নের উদ্দেশ্যে অপর ভাষাকে মৃখ্যভাষা ক'রে রাখা অপপ্রয়াসের নামান্তর। 'ব*বভারতী 
বা কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়-যার কথাই বলা হোক না কেন, যাঁদ বাণাজ্যক ব্ার্ধ না থাকে 
তাহলে এই বিদেশী ভাষাকে গুরু আদরে পালন করার কোন প্রয়োজন নেই। একথা অনস্বীকার্ 
যৈ আজ ঘুম থেকে উঠে ইচ্ছে মান্র লাঠি-সড়াক নিয়ে ইংরেজী হঠাও” বললেই সে হটে যাবে 
না। আবার জোর ক'রে 'হন্দীর বোমা চাঁপিয়ে দিতে চাইলেই সবাই তা মাথা পেতে নেবে 
না। ক'লকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় প্রথমে ভাববে নিজের প্রদেশ বাসী ছাত্রের কথা যাদের এঁকান্তিক 
প্রযয়ে স্বদেশের নাম বিদেশের কাছে উজ্জল হবে। ভারতের 'বাঁভল্ন প্রদেশে প্রাদোশকতার যে 
বশজ 'হন্দ-প্রোমকরা ছাঁড়য়েছেন তার ফলে এই বিশ্বাবদালয়ের এীতহ্য বজায় রাখবার দায়- 
দায়িত্ব এসে গেছে বাঙালীদেরই পরে। কাজেই “আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধান"” 
হবার চেষ্টা ক'রে ক'লকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কতটা সুবিধে হবে তা ভাববার িষয়। 



৫১৪ সমকালশীন [পৌষ 

উচ্চাশক্ষার প্রসংগে সহজেই ইংরেজী ভাষার কথা মনে আসে। একথা অবশ্যই অস্বীকার 
করা যায় না যে ইংরেজীতে যারা প্রগল্্ভ হতে পারলো না তারা উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গনে অন্ত্যজ 
ব'লে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হবে। দেশাঁবদেশের জ্ঞানচচ্চর কথা পড়বার, জানবার পাসপোর্ট 
সে পেল না। একারণেই রবীন্দ্রনাথ বেদনার .সঙ্গে বলোছলেন, “মাতৃভাষা বাঙলা বাঁলয়াই কি 
বাঙালীকে দণ্ড দিতে হইবে? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মন্সংাহতার শর? 
তার কানে উচ্চশিক্ষার মল্ম চলবে নাঃ” (শিক্ষার বাহন) 

ইংরেজীভাষাকে আমরা দীর্ঘাদন উচ্চশিক্ষার বাহন করে রেখোছ। তাতে আমাদের 
দেশের শাক্ষতের হার যে তৃস্তিকর অংকে পৌঁছে গেছে এমন আবশ্বাস্য কথা কেউ বলবেন না। 

অথচ এই ভাষাকে আমাদের নিত্যসঞ্গী করলে পদে পদে হেশচট খেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 
কথায়, “দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পার মান্র। কিন্তু আত্ম- 
প্রকাশের জন্য প্রভাত আলো 'বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।” ছছোন্র সম্ভাষণ) 

অষ্টাদশ এবং উনাঁবংশ শতকে বাংলার এবং সেই সঙ্গে কলকাতার সুদিন এসোছিল 
একথা স্ত্রীষুন্ত রায় উল্লেখ করেছেন। তার কারণও নিশ্চয় আছে। ইংরেজেরা এদেশে বাঁণক 
থেকে যখন রাজা হলো তখন তাদের প্রধান ঘাঁট ছিল এই শহর কলকাতা । কাজেই এদেশকে 
ধিশেষ করে কলকাতাকে কেন্দ্রে করে গড়ে উঠোছল নানা শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্দির। বৃটিশ 
ভারতের রাজধানীও কলকাতা ছিল বহুকাল আর বাংলার মানাচন্বও বেশ বড়ো ছিল-_বাংলা 
ধিহারের অংশ, আসাম, ডীঁড়ষ্যার অংশ বাংলার শাসনাধীনে ছিল বলে শুনোছি। তাছাড়া 
কোম্পানীর আমলেও বড়ো কেল্লা, বড়ো বড়ো পল্টন বাংলাদেশেই ছিল। যে কারণেই হোক, 
এদেশে বাংগালীরা ইংরেজের প্রসাদ লাভ করেছেন সবচেয়ে বোৌশ। তার ফলে ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশবাসী থেকে বাংগালণীরা সহজেই দরবারে উচ্চপদ পেয়েছেন। যেহেতু বাংলাদেশে সৃষ্টি করা 
হয়োছিল তৎকালীন নালন্দা, সেই হেতু অনান্য প্রদেশবাসীরাও বাধ্য হয়ে এরাজ্যে আসতেন। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অনধীত বা অজ্ঞাত জ্ঞান আহরণ করা মান্। তা যে- 
কোন রাজ্যে বা যে কোন ভাষাতেই হোক না কেন! 

প্রবন্ধের শেষাংশে শ্রীযূস্ত রায় বলেছেন, “ইংরেজী শিক্ষা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। 
শুধু ইংরেজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক পড়া নয়। মানুষের মনে অলক্ষ্যে সণ্টারত হয় ব্যান্ত- 
স্বাধীনতা, মানাবকতা, গণতান্তিক ও নাগারক আঁধকার বোধ, আইনের শাসন, মালিটারির উপর 
1সাঁভিলের, শ্রেম্ঠতা, অর্থারাটর উপর যুক্তির শ্রেম্ঠতা।” 

কথাগিল নার্ববাদে মেনে নেবার মতো । শ্রীষ্যস্ত রায় পশ্ডিত ব্যান্ত একথা মস্ত কণ্ঠে 
স্বীকার করেই একট প্রশ্ন সবিনয়ে তুলতে চাই-পৃথিবীর বহু দেশের মুখ্যভাষা ইংরেজণ নয়, 
তাই বলে কি একথা মেনে নিতে হবে সে সব দেশের গ্রল্থসমূহ থেকে শ্রীষুস্ত রায়ের কাঁথত 
বন্তব্য অনুধাবন করা যায় নাঃ না তাঁদের শিক্ষা ও বোধের মান নিম্নতর ঃ ব্যাস্ত এবং রাস্টী 
শাসন ও শৃঙ্খলা-এ সম্বন্ধে রুশ দেশের মানুষের ফ্রান্সের জনগণের ধারণা কি ইংরেজদের 
থেকে কম আছে? যাঁদ এদের তুলনায় হানতর মনে না করা হয় তাহলে একথা প্রমাণত হবে 
যে ইংরেজ ভাষার মাধাম ছাড়াও উচ্চতর ধ্যান-ধারণা জন্মাতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দোষ 
করলো কোথায়? ইংরেজীকে নির্বাসন দেবার কথা কখনোই ওঠে নি, বরং একথা বহুবার বলা 
হয়েছে এই ভাষাকে আমরা বর্জন করবো না গল্পের দুয়োরাণশর মতো। 

আমাদের জাতাঁয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সতোন বোস নানা আলোচনাসভায় বলেছেন মাতৃভাষার 
বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে যে আপাত্তর সৃষ্টি হয়েছে তা যে দডঢ়ভিত্তর পরে দাঁড়য়ে নেই সে কথা 
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যেন আমরা ভেবে দেখি। প্রসংগক্রমে একাদন 'তানি বলেছিলেন যে ফ্রান্সে বিম্বাবখ্যাত বিজ্ঞানী 
মাদাম কুরীর সংগে দেখা করার পরই তান বললেন, যাঁদ তাঁর কাছে কাজ করতে হয় তধে 
অধ্যাপক বোসকে ফরাসী ভাষা শিখে নিতে হবে। জর্মনীতেও এক অবস্থা । এখন কেন, 
আগেকান দিনেও যাঁরা জর্মনী বা ফ্রান্স বা অন্যত্র গেছেন বিদ্যাচ্চার জন্যে, তাঁরা সেদেশের কাজ- 
চালানো গোছের ভাষা শিখে যেতেন। তাই যাঁদ হবে, তাহলে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে যাঁরা 
আসবেন তাঁরা কেন এদেশের ভাষা শিখে আসবেন না। অধ্যাপক বোসের কাছে যাঁরা বিজ্ঞান 
পড়তে আসবেন নিজের গরজে, তাঁরা অবশ্যই বাংলা শিখে নেবেন। অধ্যাপক সি 'ভি- রামন, 
ডাঃ ভাবা, অধ্যাপক শিশির 'িন্র প্রভৃতির কাছে যাঁরা ছান্র হয়ে আসবেন তাঁরা এদের ভাষা 
শিখে নিলে অবশ্যই নৈকট্য অনুভব করবেন এবং কাজেরও স্াবিধে হবে। 

ইংলণ্ডে যখন ল্যাঁটন ভাষার প্রাধান্য সবচেয়ে বোশ, তখন 'কি ইংরেজরা তা শেখেন নি? 
ভারতের নালন্দার কথা ধরা যাক। সেখানে যাঁরা পড়তে আসতেন তাঁরা কি এঁ বিশবাবদ্যালয়ের 
[ক্ষার বাহনর্পে প্রচলিত ভাষা শিখে নিতেন না? কলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের যাঁদ তেমন 
গুণপনা থাকে যার জন্যে সে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম, তাহলে তার টানেই ভারতের 
এবং বাঁহর্ভারতের ছেলেরা বাংলাভাষা মোটামুটি শখে নেবে। 

আমার সহপাঠিদের বেশ কয়েকজন ছিলেন অবাংগালী এবং কয়েকজন বাঁহভনরতী য় । 
অবাংগালীরা মোটামুটি বাংলা বুঝতে পারতেন, অল্প আয়াসেই তাঁরা শিখে লেন, আর 
অভারতায়দের সে কি উদ্যম! আম নিজে অ, আ, ক, খ শিখিয়েছি কয়েকজনকে- মাস ছয়েকের 
মধ্যেই কথা বুঝতে পারলেন তাঁরা। ফলে মান্টারমশাইরাও অনেক সময় বাংলাতে বলতেন 
পঠনীয় বস্তু। বলাবাহুল্য বৈজ্ঞানিক বা বাংলায় অপ্রচলিত শব্দ ইংরেজী ভাষাতেই রাখতেন। 
তিন বছর বাদে অবঙ্গভাষা ভায়েরা দিব্যি ওস্তাদ_আমাদের সংগে বাংলা ছাড়া কথা নেই-বাংলা 
সিনেমা, গান, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বুঝতে, পড়তে এমনাঁক লিখতেও বেশ সড়গড়। অনেক 
মান্টারমশাই ভালভাবে ইংরেজ বলতে পারতেন না, তাঁদেরও বেশ সাবধে হলো। 

অনেকে মনে করেন নানা রাজ্যে নানা ভাষা থাকলে ভারতীয় এঁক্য বিনন্ট হবে-_ এ ধারণা 
অসত্য বলে মনে হয়। 

প্রায় মাস দেড়েক হলো অধ্যাপক সত্যেন বোস আবার রাশিয়া ঘুরে এলেন- বললেন সে 
দেশের নানা অংশে নানা ভাষা । বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করবার জন্যে নিজের ভাষা 
ভাল জানলেই যথেষ্ট। তবে একটি সর্বজনীন ভাষাও আছে। কিন্তু তাকে জোর করে সর্ব 
চাপানো হয় নি। ভারতেও কেন তেমন হওয়া সম্ভব নয়? ইংরেজীকে হটানোর প্রশ্ন তো ওঠেই 
না, বরং আমাদের দেশের ছেলেরা যাঁদ রুশ, জর্মন, ফরাসা, জাপানী ভাষা শেখে তো 
আরো ভালো । 

কিছুদন আগে জাপানে গিয়ে জাপানীভাষায় সবকিছু করবার সার্থক প্রচেষ্টা দেখে এত 
ভাল লাগলো তা বলে বোঝানো যায় না। এমনাঁক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনও হলো. এঁ ভাষার মাধ্যমে । 
বলা বাহুল্য বহু শব্দ ইংরেজী, ফরাসী, জর্মনীর রয়ে গেছে' তাঁদের রচিত গ্রন্থে । তাতে কিছু 
ক্ষতি নেই। 'হাইড্রোজেন' শব্দটা যাঁদ ইংরেজী হয় তাহলেও রুশ বিজ্ঞানে এ শব্দটই প্রচলিত। 
কতগুলি কথা আছে যা সমগ্র বিশ্বে এক-_-তা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দেশ 
তা করেন নি। এই ব্যবস্থা মেনে নিলে বাংলা তার নিজস্ব ভাষাকে পাটরাণী করলে ক্ষত 
কোথায় ঃ আর একথা সত্য ষে বাংলায় উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক লেখা হবে যাঁদ এই ভাষাকে স্বীকাত 
দেওয়া হয় তবেই। এপ্রসংগে রবীন্দ্রনাথের বন্তব্য স্মরণযোগ্য, “শক্ষা না চলিলে শীক্ষাগ্রল্থ হয় 

৬ 
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কাঁ উপায়ে । শিক্ষাগরদ্থ বাগানের গাছ নয় যে শোঁখন লোকে শখ কাঁরয়া তাহার কেয়ার করিবে, 
কিম্বা আগাছাও নয় যে মাঠে মাঠে নিজের গুলকে তাহা কণ্টকিত হইয়া উঠিবে (শিক্ষার বাহন) 

্রযন্ত ্লদাশংকরের বন্তব্যকে উপেক্ষা করার ধঙ্টতা আমার নেই, তা সত্তেও সাবনয়ে 
এবং সসংকোচে বংগসরস্বতীর সাধক অল্লদাশংকরকে অনুরোধ করবো “এতিহামিক 'সিম্ধান্তঃ 
প্রব্ধে তিনি যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তা কতদূর অমূলক তার পনার্বচার করতে। 

অমিয়কুমার মজ[মদার 

এীতহাসিক সিথ্থান্ত প্রসঙ্গে 

ইংরেজী মাধাম যে কা গারমাণ ক্ষাত করে আমি তার তুন্তভোগী। কিছযাদন আগেও আম 
রবান্দ্নাথের সঙ্গে একমত ছিল,ম। 

বছর দশেক হলো আমার মত ধাঁরে ধাঁরে বদলে যাচ্ছে। কেন তার কারণ বলতে গেলে 
গণথ লিখতে হয়। সব চেয়ে বড় কারণ, আমাদের নেতারা ধরে নিয়োছলেন যে দেশ আর 
মধ্যযুগে ফিরে যাবে না, আধানিক যুগেই থাকবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা দেশ আবার পৌরাঁণক 
যুগে ফিরে যাবে। যাঁদ না আমরা আধুনিকতার বনিয়াদ মজবুং কার। 

হতে পারে আমার এই আশঙ্কা ভুল। কিন্তু এই আশঞকা যতাঁদন দূর না হয়েছে ততাঁদন 
আমার "চিন্তাধারা ইংরেজী শিক্ষারই অনুকূল হবে। তা বলে আমি যাব্তহানভাবে গতান্- 
গতকের পক্ষে নই। নিচের দিকে বাংলা মাধ্যম ইতিমধ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। উপরের দিকেও 
সি কিন্তু কতক ছেলে যাঁদ ইংরেজী মাধামেই গড়তে চায় সে সুযোগ তাদের 

হবে। 

অনদাশংকর রায় 



সমালোচনা 

জাঁমর উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় । নীলরতন ধর। বিশবভারতাঁ। ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, 
কলকাতা । মূল্য ৫০ নয়া পয়সা। 

আলোচ্য পুস্তকটি বিশবভারতাঁ কর্তৃক প্রকাঁশত বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ মালার অন্তভুন্ত। পাঁশ্চমবঙ্গ 
সরকারের অর্থানুকুল্যে পুস্তকখানি সলভ মূল্যে প্রচারিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এরূপ একটি 
পুস্তকের যথেস্ট প্রয়োজন ছিল। যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে জনসাধারণের মনের 
সংযোগ সাধনের যে পবিত্র কর্তব্য বি*বভারতীশ গ্রহণ করেছে তারই ফলে এরূপ একটি বৈজ্ঞানিক 
গবেষণামূলক পুস্তক সাধারণ্যে প্রচার করা সম্ভব হয়েছে। 

প্স্তকখানি লেখকের প্রায় ২৫ বংসরকালব্যাপণী গবেষণা ও আভজ্ঞতার ফল। লেখক 

দেশের আভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আহরণ করেছেন। ফলে পুস্তকের প্রাতপাদ্য বিষয়ের আলোচনা ও 
সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণাঁসম্ধ হয়েছে। তিনি শুধু জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় নিয়েই তার 
আলোচনা সামাবদ্ধ রাখেনান, তিন পাঁথবীর খাদ্য সমস্যা এবং এই সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ ও 
শান্তির সম্পর্ক নির্দেশে করেছেন। ভারতবর্ষের খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। 
ভারতবর্ষের 'বাভল্ন অঞ্চলের মাটী বিশ্লেষণ করে দৌখয়েছেন মাটীর প্রকীতি অনুযায়ী জমির 
শস্য খাদ্য কি হওয়া উঁচত। সার প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি দৌখয়েছেন জৈবপদার্থের ব্যবহার 
ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার উভয়ই জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উভয় জাতীয় 
সারের পারস্পাঁরক প্রয়োজন ও ব্যবহারের তারতম্য সম্বন্ধে তিনি বৈজ্ঞানক গবেষকের জ্ঞান নিয়ে 
সাবস্তারে আলোচনা করেছেন, এমনাক আতি আধুনিক পাশ্চাত্য কাঁষ-বিদ্যাবিদদের গবেষণার 
ফল আমাদের অধিগম্য করেছেন। 

ভারতবর্ষের সমস্ত অণ্চলের মাকে কৃষিযোগ্য করার উপায় ও জমিতে সার প্রয়োগ 
সম্বন্ধে তিনি অনেক ভুল ধারণার নিরসন করে প্রচুর নতুন তথ্য পাঁরবেশন করেছেন। 'তাঁন 
লিখেছেন,_পৃথিবীর দরিদ্র দেশসমূহ সাধারণতঃ গ্রীম্মপ্রধান এবং এই সকল দেশে সারের অভাব 
হলেও শস্য উৎপাদন সম্ভব। তার প্রধান কারণ এই যে, সহজলভ্য সংযুস্ত নাইট্রোজেন এবং 
ফসফেট গ্রীম্সপ্রধান দেশের জমিতে যে পারমাণ পাওয়া যায় তা শীতপ্রধান দেশের জমিতে প্রাপ্ত 
নাইঘ্রোজেন ও ফসফেট অপেক্ষা অধিক। অথচ ভারতবর্ষে শস্য উৎপাদনের হার অন্যান্য বহহদেশ 
অপেক্ষা কম। এর প্রধান কারণ আমাদের দেশের কৃষকগণ কোনও প্রকার সারই ব্যবহার করেন 
না। উল্লাতশীল জাতিরা জৈবপদার্থ জমিতে প্রচ্চর পারমাণে ব্যবহার করে। -সকল জাতণয় 
জৈব পদার্থ সাররূপে ব্যবহার করলে ফসল ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধ হয়। 

তান দেখিয়েছেন- গোবর, মাতগন্ড়, খড়, পাতা, কুচরীপানা অথবা শহরের আবজনার 
সঙ্গে ক্ষারকায় ধাতুমলচূর্ণ 'মাশয়ে জামতে প্রয়োগ করলে জামির উর্বরতা প্রচুর পাঁরমাণে বাক্ধ 
পায়। লোঁহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করার সময়' ক্ষারকীয় ধাতুমল সম্ট হয়; এতে চূন, ফসফেট, 
সালকেট, ভ্যানোডয়াম, লৌহ ও আ্যালমানয়ামঘটিত পদার্থ থাকে। অথচ সারের পক্ষে 
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প্রয়োজনধয় এই পদার্থটকে আমরা এখনও ব্যবহার কার না। তিনি লিখেছেন, -আস্থচ্্নে 
অধিক পাঁরমাণে ক্যালাসয়াম ফসফেট থাকে। আঁস্থতে সংযুস্ত নাইট্রোজেন থাকে। ধাতুমল ও 
আঁস্থচ্ন এই দুই দ্রব্য জমির উর্বরতা বর্ধক ও শস্য উৎপাদনের সহায়ক। ভারতবর্ষ মৃত 
জন্তুর আস্থ বিদেশে বিক্লুয় করে। আঁস্থ বিদেশে রপ্তাঁন করা আতিশয় গার্হত কার্য। তানি 
দুঃখের সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে কাঁষর উন্নাতিকল্পে ব্যবহারের জন্য মাতগন্ড় পাওয়া 
যাচ্ছে না। ভারতবর্ষের আধিকাংশ মাতগুড় “পাওয়ার আলকহলে' পরিণত করা হচ্ছে। 

আমাদের দেশের বহু লোকের ধারণা 'সান্ধর ন্যায় কৃত্রিম সারের কারখানা আরও কয়েকটা 
স্থাপন করলে ভারতবর্ষের খাদ্যাভার দূর হবে। লেখকের মতে এ ধারণা ভুল। পাঁথবীর 
শতকরা কেবলমান্র তিন ভাগ খাদ্য কুন্রিম সংযূস্ত নাইস্ট্রেজেনের সাহায্যে উৎপাদিত হয়ে থাকে, 
অবশিষ্ট ৯৭ ভাগ খাদ্যই জমির সংযুস্ত নাইট্রোজেন থেকে উৎপন্ন হয়। সুতরাং জমিতে এই 
ধরনের কৃত্রিম সার প্রয়োগ অপেক্ষা অল্পায়াসে জামর উর্বরতা বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নাতিসাধন 
সহজসাধ্য। 

জমিতে ট্রান্টুর ব্যবহার সম্পর্কে তিনি আমাদের সাবধান করে 'দিয়েছেন। তিনি 'লখে- 
ছেন,_ আমাদের দেশে অনেকস্থলে ট্রান্তীর চালনা করে জাম গভনরভাবে কর্ষণ করা হচ্ছে। এতে 
উর্বর জমির সংয্স্ত নাইট্রোজেন আমোনয়াম নাইট্রাইটরূপে পরিণত হয়ে ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা । 
গভশর কর্ষণে জামর উর্বরতা সহজে নষ্ট হতে পারে। জাঁমর উর্বরতা আঁধককাল স্থায়ী করার 
জন্য পৃথিবীর বহু স্থানে ভূমিকর্ষণের গভীরতা হ্থাস করা হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রীক্সপ্রধান দেশে 
ভূমিকর্ষণের গভীরতা হাস করা প্রয়োজন। 

পাঁথবীর খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক দোখিয়েছেন, পৃথিবীর আধিকাংশ 
লোকেরই খাদ্যাভাব। আঁধিকাংশ লোকই অস্বচ্ছল। স্বচ্ছল লোকের সংখ্যা দারিদ্র্-পীড়ত 
লোকের সংখ্যার এক অস্টমাংশ। অথচ পৃথিবীতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় লোকসংখ্যা অনুযায়ী 
সমানভাবে ভাগ করে দিলে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব লোপ পাবে এবং প্রত্যেক আঁধবাস+ প্রায় 
৩২০০ ক্যালোরর খাদ্য দৌনক আহার করতে পারবে । পাঁথবীর জনগণের মধ্যে সমস্ত খাদ্য 
সামগ্রী ভাগ করে দিলে কারও জশীবজ প্রোটীন বা ভিটামিনের অভাব হয় না। কিন্তু দুঃখের 
[বিষয় পৃথিবীতে এই নীতি এখনও গৃহীত হয় নি। শুধু তাই নয়, অগ্রসর জাতগুলি অভাব- 
গ্রস্ত জাতিগুলিকে খাদ্যোপাদনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে না। এই প্রসঙ্গে লেখক অধ্যাপক 
লর্ড বয়েডওর যিনি রাম্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিচালক ছিলেন তার আবেদন উধৃত 
করেছেন। তিনি বলেছেন, “বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমোরকার জাতিপুঞ্জ অভাব 
ও দাঁরদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে । ইউরোপাঁয় জাতিরা সৈন্যের সাহায্যে এই আঁভযান, 

রোধ করতে পারে অথবা এই সকল দেশকে কলকারখানা প্রস্তৃত ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করে 
সাহায্য করতে পারে। তারা যাঁদ এই সব দেশকে সাহায্যের পরিবর্তে পরাধীনতার শৃঞ্খলে 
আবদ্ধ করে তবে অবশেষে ইউরোপাঁয় জাঁতিরাই পরাভূত ও ধংস হবে। সূতরাং অনুল্লত 
জাতগণের উন্নাতির চেষ্টা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য ।” 

আমাদের দেশে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে লেখক যে তথ্যবহূল ও জ্ঞানসমহ্ধ 
আলোচনা করেছেন তা পাঠ করে বাংলার কৃষিজীবীরা প্রচুর শিক্ষা লাভ করবেন। এমনাক 
সরকারাঁ কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রের যাঁরা পাঁরচালক তাঁরাও এই বই পড়ে উপকৃত হবেন। 

বিধি কুমার দাশগনস্ত 



১৩৬৯] দমালোচনা ৫৯৯ 

টচই উই ।। শৈলেন ঘোষ প্রণীত, শিশু সাহিত্য বিতান, ৭৯।৫ নি আচার্য জগদীশচন্দ্র বস 
রোড, কলকাতা ১৪ থেকে প্রকাশিত। দাম-_-দূই টাকা 

সম্প্রাতিক বাংলা সাহিত্যের বহ: ক্ষেত্র হয়তো প্রাতিভাঁবান সাহাত্যকের সম্পর্কে উজ্জল হয়েছে; 
উপন্যাস গল্প ছাড়া রম্যরচনা, ভ্রমণ, কবিতা, এঁতিহাসিক পুস্তক প্রভৃতির সমাদর বিশেষ করে 
চোখে পড়ছে; কিন্তু তা সত্বেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আজকের বাংলা সাহত্যে শিশু সাহিত্য 
1িতানটি ক্লমাবনাঁতর দিকেই প্রসারিত। এই বিভাগে যেমন পরাক্ষামূলক লেখকের অভাব তেমাঁন 
পাঠকের উপেক্ষাও চোখে পড়ে। নিতান্ত িছু অপাঠ্য রহস্য পুস্তক আর পুরনো 'িলোত 
বইয়ের অন্বাদকে উপজীব্য করেই শিশু সাহত্য যেন টিমাটমে বাতি জবালিয়ে ধুকছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্্ত সাহত্যের এই 'বিভাগাঁট 
বিশেষ ভাবে আলো জেহলেছিল; রবীন্দ্রনাথ থেকে সূকুমার রায় পযন্ত প্রাতাট লেখকের স্নেহ- 

দেশাঁবভাগ স্বাধীনতা প্রভৃতির পর নৈরাশাপণীড়ত সাঁহত্যিকরা যেন বিমুখ হয়েছেন ছোটদের 
জন্য রচনায়। চতুর্দকের অভাব-অনটন, জীবন সমস্যা থেকে কেউ আর কিশোরদের সামনে শান্তি 
প্রীতি সুন্দরের জয়গান করতে পারেন নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নগণ্য কিশোর সাঁহত্যে 
আমাদের ক্রিষ্ট জীবনবোধই বিধৃত হয়েছে_ভবিষ্যতের জাতির পিতা যারা তাদের জন্য সামান্য 
আনন্দকেও সকলে ছড়াতে অপারগ হয়েছেন। এই অনিশ্চয়তা কতকাল স্থায়ী হবে যখন এ-রকম 
একটি দুশ্চিন্তা মনে দানা বাঁধছিল তখনই একট কিশোরদের জন্য রচিত উপন্যাস মনে আশা 
আনল। বইখানির নাম টুই টুই। 

টুই টুইর লেখক শৈলেন ঘোষ শুধু ছোটদের জন্য লিখতে বসেন 'ন_বরণ্ণ মনে হয় 
1তনি তাদের মধ্যে বসে তাদের মতো করে যেন গঞ্প পাঁরবেশন করছেন। তার এই প্রচেন্টা শুধু 
সং নয়, নিষ্ঠার অঞ্গীকারে একাগ্র। যার ফলে টুই টুই-র শান্ত আর চুমকি আমাদের ঘরের যে 
কোনো ছেলে মেয়ের চাঁরন্র নিয়ে হাঁজর হয়েছে। রূপ কথার ঢঙে গল্পটি লেখা 'কন্তু রূপকথা 
শুধু এখানে প্রতীকণ হয়ে দাঁড়য়েছে- শান্তিকামী আগামী পাঁথবীর দিকে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে 
লেখক তার ছোট্ট পাঠকদের সামনে পাখির যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন তা অনবদ্য । 'নম্জুরতার 
চরিত্র রাজা, নিষ্ঠুর হয়ে যাবার জন্য তার জাবনের ট্র্যাজেডিতে ফ্যান্টাসী ব্যবহার এত স্বচ্ছ যা 
কখনো মিথ্যে বলে মনে হয় না। ছোটদের কল্পনার পাখা এ-সব ইমাজনেশনে মুখে ভাসতে ভাসতে 
এক অপূর্ব স্বাদে ভরে ওঠে। 

চুমকি আর শান্ত ভাই-বোন। ভাইবোনের পবিন্ন সম্পর্ক, একের প্রাত অন্যের দুঃখ, শোক 
কর্তব্যবোধ প্রাতাট মুহূর্তে রসের আস্বাদন দেবে। শৈলেন ঘোষ কেবল নিষ্ঠাশীল 'শিশু- 
সাহিত্যিক, একথা আর এ বইটি পড়ে বলা উচিৎ নয় উপরন্তু এই বললেই ভাল শোনাবে যে 
প্রায় মৃত ছোটদের সাহত্যে তিনি এক নতুন শান্তর মতো। 

বই বা লেখকের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও টুই টুই শিশু সাহত্যে একাঁট অনন্য গ্রল্থ। বইটির 
মনোরম দূুরঙে ছাপা, প্রতিটি ছবি চোখকে টেনে রাখে। এ-রকম ছাপা বই এখনো খুব দূর্লভ 
বাংলা দেশে । ছাবগ্লোর জন্যও বিমল দাস বা সুবোধ দাশগযপ্ত উভয়েই লেখককে তার গল্পাট 
সহজে বলতে সাহায্য করেছেন। সুতরাং ছোটরা তো বটেই, এমন কি আমার মতো পাঠকও 
ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। 

তজয় দাশগন্ত 
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সোনালশ ডানার চিল।।  অর্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।  প্রকাশক- দেবকুমার বস; গ্রন্থজগণ 
৬নং বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাা-১২। _দাম--২ টাকা। 

যখন কবিতার এই রকম দশা চলেছে তখন কবিতা গ্রন্থের প্রকাশে অন্যান্য কাঁবতানুরাগণর মত 
আজও যে খুসী হয়োছ তার উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। অরুণবাবূর এই কবিতাগ্রল্থাটকে তাই 
স্বাগত জানাই। অরুণবাব্ দীর্ঘকাল কবিতা লিখে আসছেন সুতরাং তাঁর এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ 
সুসঙ্গত ও প্রত্যাশিত। কিন্তু দীর্ঘাদন কাঁবতা চর্চার পর যে পারণাত কবির কাছ থেকে 
স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা চলে, তার অনুপাস্থাত এই গ্রন্থে সংপ্রকট ও বেদনাদায়ক । বন্তব্যের 
অ-বাচন্্ বৃত্তে তাঁর কাবতাগুলি বিধৃত। মাঝে মাঝে কিছু কিছ বোচন্র দেখা গেলেও তা 
স্থায়িত্বলাভ করতে সক্ষম হয়নি। যেমন প্রেয়সী, কবিতার প্রথম চার লাইন বা চিরকালের গ্প-_ 
কাঁবতার কটা লাইন মনে বেশ 'নাবড় অনুভূতির সণ্টার করে, কিন্তু সামাগ্রক বিচারে এই 
অনুভূতির স্বাদ ক্রমেই ক্ষাঁয়মান হয়ে আসতে থাকে। অথচ একথা স্বীকার করতে বাধা নেই 
যে কবিতা হচ্ছে স্বকীয় আভক্জতার অনুভব-সংবদ্ধ ভাষারূপ। কাঁবতার সার্থকতার আর একটি 
লক্ষণ হচ্ছে রূপকল্পের সার্থক প্রয়োগ । অরুণবাব্ কয়েক স্থানে কিছু ভাল রূপকল্প সৃজনে 
সফল হয়েছেন। যেমন-_ 

এবার রান্নির প্রহরী হে'কে উঠবে 
অন্ধকারের লাঠি উপচয়ে। 
তারার বাতি জবলছে ঃ 
পাহারাদারের আলো। 

আবার স্থানে, স্থানে আতপদ্রাতন বহু ব্যবহৃত রুপকজ্পের পুনরাবৃত্তিতে কাঁবকর্মকে অসফলও 
করেছেন। আঙ্গকের দক থেকে মিল হান কবিতার সঙ্গে সঙ্গে অরুণবাবু ছন্দোবদ্ধ কাবতাও 
রচনা করেছেন। তাঁর ছন্দের হাত সুসংবদ্ধ হলেও দু-একটি স্থানে ছন্দোপতন শ্রবণকে পীঁড়ত 
করে। যেমন- নজরুলের জন্মদিনে কবিতাটির শেষ স্তবকের তৃতীয় লাইন। কাঁবতাট যাঁদ 
ধ্নিপ্রধান ছন্দে লিখিত হয়েছে বলে স্বীকার কার তবে এঁ লাইনাটতে স্পন্ট ছন্দপতন লক্ষ্য করা 
যায়। আর কবিতাটি তানপ্রধান ছন্দে লাঁখত বলে যাঁদ স্বাকার করা যায় তবে অনেক আগেই 
ছন্দপতন হয়েছে দেখা যায়। তবে এই সব নটি সত্তেও এই কাঁবতাগ্রল্থাটি একাঁদকে থেকে 
প্রশংসনীয়। যখন চারাদকে অবক্ষয়ের বিকৃতির গ্লানি সাহিত্যে আসনলাভ করছে তখন আশা- 
বাদী কবিতা নিঃসন্দেহে আনন্দের সণ্টার করে। গ্রন্থের নামকরণেই এই আশাবাদ সুস্পস্ট। 
এঁদকে থেকে কবিমনের ফবাতন্দ্য নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক । আসন্ন ও চিরকালের গঞ্প কবিতাদুটি 
এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা । বইটির প্রচ্ছদ পাঁরকল্পনা ও অঞ্কণ শিল্পী চারু খানের । কিছু 
দন যাবৎ তাঁর প্রচ্ছদ দেখে হতাশ হাচ্ছলুম এই প্রচ্ছদের আবির্ভাবে তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হলুম। 
এই সুরচিসম্পন্ন প্রচ্ছদের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। মোটকথা, সব 'মালয়ে এই গ্নল্থাট সকলের 
ভাল লাগবে এবং সেজন্য গ্রন্থাটর প্রচার ও প্রসার কামনা করি। 

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় 
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০০ ন্ন 

জচ্ভ্ভাঙ্ষষ 

রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাষ_-জনসাধারণকে 

যেন জানিয়ে দেওয়! হয় যে যাত্রীর! টিকিট না কিনলে ট্রেগ চলাচল বন্ধ 

ফরে দেওয়া হবে এবং তীরা নিজের থেকে পাওনা ভাড়া ছিলে আবার 

ট্রেণ চলাচল স্ুক্ক কর! হ'বে।” 

_মহাক়্! গান্ধী 
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4 

এতে আমাদের এনং আপনার-_উভয়েরই সাহায্য হবে । আসন সংরক্ষিত হয়েছে 
এমন অব্যবহাত চিকিটের জঙ্চ ফেরৎ দামের উপরে নিয্লিখিত হারে নাকচ-দাম 
ধর! হ'বে। 

সময় মত 
আপনার টিকিট 

ফিরিয়ে ছিয়ে 
টিকিটের ছা 

ফেরও ণিন 
টু অবস্থায় টা 

ৃ গর 

ক্রুকেও এ 
- যাত্রারন্তের দিনের আগে নীচে উলিখিত ধাত্রী প্রতি নাকচ-দাম 

সময়ের মধো ফেরৎ দিলে (যাত্রারস্তের 

দিন হিয়েবের মধো ধরা হবে ন11) সী মা রঃ বিভীয ও তৃতীয় পরে 

পাচ দিনের যেগী ৩,০* টাক। ৯.৪ টাক! 
পাঁচ এবং চার দিনের মধে] ৫.5 টাক! ১.৫* টাক! 

ভিন এবং ছুই দিনের মথ্ো ভাড়ার শতকরা ১৭ ভাগ ভাড়ার শতকয়া ১* তাগ 
(হাদত্ ৫.৯ টাকা (ন্থানতম ১.৫* টাক! 
উর্ধতিম ১০. টাক?) উর্ধতম ৩.৭ টাক) 

একদিন, ডি ছাড়বার নির্ধারিত ৰ ভাড়ার শতকর! ২৯ গাগ ভাড়ার শতকয়! ২ ভাগ 
সময়ের ২৪ ঘন্টা আগে [ছাদতম ৫. টাকা (ছথানতম ১.৫, টাকা 

উর্ধতম ১৫.** টাক) উধাতষ ৫.০ টাকা) 

ট্রেন ছাড়বার নির্ধারিত সময়ের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া, ভাড়ার ফোন কিছুই ফের দেওয়া! হবেন! । 
কম সময় হ'লে ভাড়া ফেরৎ নেবার জন্ত রেলওয়ের চীফ কমাপিয়াল হুপারিন্টেডেন্ট-এয় 

কাছে আাবোন করতে হ'বে। - 



ক 
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সমকালীন ॥ মাধ ১৪৪৯:
 

দির
 

এগিয়ে ঘেতে
 হবে 

যাতৃতৃমির রক্ষায় আমাদের সর্বস্ব পণ ক'রে দাড়াতে হবে। 
দেশের হাজার হাজার ছেলেকে আজ হাতুড়ি ও লাঙ্গল ফেলে বন্দুক 

ধরতে হবে, আর অন্ত সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে খেত-খামার,। ২ 

কল-কারখান! ও ধর-বাড়ির দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে । আমরা সাহস 
ও শততির সঙ্গে এই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হব--আমাদের 

গদয়ে ধাকবে হ্বদেশের জন্য হল প্রেরণা য! জীবন-মৃত্যুকে করবে পায়ের 
ভঁতা, চিন্তকে করবে ভাবনাহীন। জাতি, ধর্ম, ভাবা ও 

সপ্প্রদায়ের ভেদ ভুলে গিয়ে, কাধে কাধ মিলিয়ে আজ সমন্ত বাধার প্রাচীর 
ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। কালের এ আহ্বান--এ আহ্বানে 

সাড়া দিয়ে আমরা আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌছতে পারব--আমর! জয়ী হব । 



সমকালীন ॥ মাঘ ১৩৬১ 

রায়াঞাাদ গাদা 
কোথায় দিতে হবে :* নগদ টাক! যা চেকে॥ দাম নিষ্লিখিত হ্যাহগুলিতে 

দেওয়া ঘেতে পায়ে । 

জাতীয় প্রতিরক্ষা ওহবিলে জাপনি হে সোনা, সমস রাজা সমথায ব্যাক 
অলস্কার ও অর্থনান করতে চান, নিছুলিখিত জান, --সেপ্টাল ধ্যান্ত জব. ইত্িযা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যান, 

এণকারী খানে তা মা দিতে পায়েস ; যাক ক রে রা হরোদা, টা যা 
ই, সা্রাজ, টি ॥ না এত ত্রিশুলেজ হাক, 

চু রি উঠি সিসি ইউনাইটেড কমাশিয়াল হ্যাক, ইত্িয়ান যাস, ইয়ান 
অফিস লমৃূহ; টেট তা অব উতিয়ার যেকোন ওতাযসীঙ ব্যকট। দেখকরণ' নালজি বাঙিং কোঃ এবং 
অফিস অথবা এর পহযোরী থ্যা্সূহ, ইন্মোর,। এম. ও ফাশ্বীয় বানের যে কোন শাখা।এর গু ব্যান 

হারাবার, বিকানীর, জয়পুর, মহীশৃ, জবা. কোল কিদিশন নেয়ন]॥ মগদ বা ঢেকে হও টা দেওয়া 
জরাষ্ট্র ও পাতিয়ালার টেট হয় তত টাকাই জম! কয়ে নেওয়া হয়। 

নহি €হ কোন পোষ্ট জফিল খেকে এক টাক। ৭৫ তায বেলী 
পাঠানে! হাত । যনি জর্ভার গ1১বোর জত কোন ভদিশর 

২ দেওয়া হও থ। 

২ 
সপ দিপেক্েটারী, ভ্তাণনাল ডিফেন্স ফাঁও, প্রাইম মিনিষ্টারস্ সেফেটারিয়েট, নিউ দিন এই টিফামাডেও 

টু আপনি'দনি অর্ডার এবং ঢেফ পাঠাতে পায়েন। 
১) 

ন 
বু ৯ 

চর রর 
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সমকালশন ॥ মাঘ ১৩৬৯ 

র 

পক্ষে মহাভূঙ্গরাজ তৈল পরম 

হিতকারী। ইহা দেহ ও মনের 
ক্লাস্তি দূর করে ও স্ুনিদ্রা 

আনয়ন 

ধলা না 

অধ্যক্ষ প্রীযোগেশচন্ত্র খোয, এম, এ, 
আমূর্ষেদ শাস্ত্রী, এক, সিঃএম, (লগ্ন) এম, মি, এনদ! আমেরিকা) 

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের তৃতপূর্ব। অধ্যাপক । 

কলিকাতা কেন্জর-- ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোব, 
এম, বি, বি। এস, (কমি) আমূর্ষেেদা চারা 

6১ 4/5৩ 



সমকালশন ॥ মাঘ ১৩৬৯ 

আমাছের ঈক্কন্ন 

পুনরায় দ্াবে প্রকাশ করার 

এখনই গময় 

আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সন্থল্প পুনরাঁয় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার সময় এমেছে। সদা 
সতর্ক থাকুন, প্রতিজ্ঞায় অটল থাকুন-কারণ এট। আপনাদেরই যুদ্ধ। যা করার 
এখনই করুন। জাতীয় সেবা! প্রতিষ্ঠানগুলিন্ডে কাজ করার জন্ত স্বেচ্ছায় এগিয়ে আমন 
উ& সমস্ত রকম অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্র(ম করুন এবং সব রকম অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার 
করুন ভু খান্ ও বস্ত্র মূলাবান জিনিষ। এগুলির অপচয় করবেন না সময়ও অত্যন্ত 
মূল্যবান। ঘণ্টা বা! দিন হিসেবে সময়ের পরিমাপ করবেন নাঃ আপনি কতটুকু কাজ 
করলেন নেই অনুযায়ী সময়ের পরিমাপ করুন ভ্ আপনার দায়িত্বগুলি পালন করুন। 
মব মময়ে সব জিনিষ শৃঙ্খলার সঙ্গে করন। * 

পা 

৩১২ 

জাতীয় প্রস্তাতিত 

অঙশ এহণ করুন । 



মমকালীন ॥ মাঘ ১৩৬৯ 

নুতন-গুর/তনের সহফে।গিতা ... 

চল্লিশ বছর আগে, ১৯২১ সালে কারতের প্রথম ইন্পাত কারখানায়. 
কাজেরস্টিন্যে সুদক্ষ কারিগর গড়তে টাটা স্টীল জামশেন- 

পুরে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করে। তার কিছুদিন 
পরে, নিপুণ কারিগর ও অন্যান্ত কর্মী তৈরী করতে টাটা স্টীল 
হাতেকলমে শিক্ষা চালু করে। 

গত চার বছর ধরে জামশেদপুর টেকনিক্যাল ইনষ্টিট্যুট হিন্দস্থান 
স্টালের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরি- 
কল্পনা চালু করেছে। রাউরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুরের মরকারি 
ইস্পাত কারখানাগুলি থেকে ১৮০০'র ওপর টেকনিশিয়ান এসে 
জামশেদপুরে টাটা স্টালের শিল্প-শিক্ষাদানের স্দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও' 
ব্যবস্থার স্ুযোগ-স্থবিধে নিয়েছেন **' জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা) 
অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ । 

ইম্পাত নগরী 

206 7565 1500 8:3৫ 9০6] 095555) 145554 

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহনিলে মত্ত হস্তে দান করুন 



দশম বর্ষ ১০ম সংখ্যা 

সমকালনন ॥ প্রবন্ধের মাঁসক পত্র ॥ 

স্ চঈ পন্ত 

সার অলেকজাণ্ডার কানিংহাম ॥ গোঁরাঙ্গগোপাল সেনগনপ্ত ৬১১ 

ইংরেজী সাহত্যে বাংলার প্রভাব ॥ চণ্ডী লাহড়ী ৬১৬ 

বাংলার সমর সাহত্যের গৌরচাশ্দ্রিকা ॥ বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ৬২১ 

প্রাীন ভারতের পারবেশ ও হাস্যরস ॥ দিলীপকুমার কাঁঞ্জলাল ৬২৭ 

বিদেশী সাহিত্য ॥ আজত দাস ৬৩৩ 

রবীল্দ্র-রচনায় চরিত্র-সূচী ॥ তপতাঁ মৈত্র ৬৩৬ 

শবজ্ঞান ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ॥ অময়কুমার মজুমদার ৬৩৮ 

শবজ্ঞান ও সাহত্য' প্রসঙ্গে ॥ হিরণ্যাপ্রয় ৬৪০ 

বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র ঃ নবাঁবশ্লেষণ ॥ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ৬৪২ 

কাঁবতার রূপচর্যা প্রসঙ্গে ॥ শান্তি লাহড়ী ৬৪৬ 

সমালোচনা । নচিকেতা ভরম্বাজ ৬৪৯ 

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগদপ্ত ॥ 

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মাত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 
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মাঘ তেরণ' উনসন্তয় দশম বর্ধ ১০ম সংখ্যা 

সার্ আলেকৃজাণ্ডার কানিংহাম 

গোঁরাঙগগোপাল সেনগ7স্ত 

১৭৮৪ থল্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক কলিকাতায় এশিয়াটক সোসাইটি প্রাতিষ্ঠার সময় 
হইতেই ভারত বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়। ভারতাঁবদ্যার একাট শাখা হিসাবে জোন্ন, হোরেস, 
হেমান্ উইলসন, হেনরী টমাস কোলব্ুক প্রভাতি মণীষারা সংস্কৃতভাষা চর্চার সহিত ভারতের 
পুরাতত্ব চর্চা করিতে থাকেন। ইহাদের পর কলিকাতা মিন্টের পদস্থ কর্চারাঁ ও এশিয়াটক 
সোসাইটির সেরেটারী জেমস, প্রিল্সেপ ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৭ খচ্টাব্দের মধ্যে অশোকাঁলাপ 
গাঁলর পাঠোদ্ধার করতঃ 'ভারতের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করিয়া অক্ষয় কীর্ত 
অর্জন করেন। আলেকজান্ডার কানংহাম্ ১৮৩৩ খষ্টাব্দে সৈন্যাবভাগের ইঞ্জিনীয়ার রূপে 
ভারতে আসিয়া জেমস প্রিন্সেপের সংস্পর্শে আসেন। অল্পাঁদনের মধ্যেই প্রৌট প্রিন্সেপ্ ও 
তরুণ কানিং হামের মধ্যে গভীর বন্ধাত্ব স্থাপিত হয়। এই বন্ধৃত্ব ও গবেষণা সংক্রান্ত অবিরত 
আলাপ আলোচনার ফলে কানিংহাম ভারতের প্রত্নসম্পদের দিকে আকৃষ্ট হন। প্রিন্সেপের সাহ- 
চর্ষে অন্পকালের মধ্যেই তীক্ষ[ধী কাঁনংহাম ভারতের প্রাচীন মরা সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান অর্জন 
করেন যে ণতাঁন ১৮৩৪ খণ্টাব্দে এীশয়াঁটক সোসাইীটর পান্নকায় কাম্মীরে প্রাপ্ত একাঁট রোমক 
মূদ্রা সম্বন্ধে প্রচলিত তথ্যকে ভ্রান্ত বালয়া প্রতিপন্ন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় জেমস, প্রিন্সে- 
পের সাহচর্য কানিংহাম, দীর্ঘকাল ভোগ কারতে পারেন নাই, ১৮৩৮ খ্্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
প্রন্সেপ পরলোক গমন করেন। 

আলেকজান্ডার কানিং হাম ১৮৮৪ খষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারাঁ ইংল্যান্ডের ওয়েষ্ট- 
মিনন্টার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এলেন কানিংহাম ব্যন্তগত জীবনে 



৬১২ সমকাজশীন [মাঘ 

ছিলেন একজন কাব, স্থপাঁতর কর্ম কারয়া তান জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আলেকজান্ডার 

কার্নংহাম লন্ডনের ক্রাইস্ট হসএরপটাল নামক শিক্ষায়তনে প্রার্থীমক শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র 
১৪ বংসর বয়সের সময় তিনি ও তাঁহার এক ভ্রাতা পিতৃবন্ধু স্বনামধন্য সার ওয়াল্টার স্কটের 

চেষ্টায় সমরশিক্ষার্থী ছাত্র রূপে সৈন্যবিভাগে গৃহীত হন। 'বাভন্ন সামারক বিদ্যালয়ে শক্ষা 
নাভান্তে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ভারতাঁয় সৈন্যবাঁহনীর বেঙ্গল হীঞ্জনীয়ার্ম বিভাগের 
দ্বিতীয় লেপ্টনান্টের পদ লাভ করেন। ১৮৩৩ খস্টাব্দের জুন মাসে ভারতে আঁসয়া কলি- 
কাতায় বাস কালেই তানি জেমস প্রিন্সেপের সাঁহত পাঁরাচত হন। সামারক বিভাগের কর্মচারা 
রূপে কানিংহামের জীবন বৌচত্রময় ছিল। ১৮৩৬ হইতে ১৮৪০ পর্য্ত তিনি ছিলেন তদা- 
নীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের দেহরক্ষী ১৮৪০ খৃচ্টাব্দে ভারতেই কানিংহামের 

বিবাহ হয়। তাহার পত্নী এলাশফ ছিলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মিঃ হুইশের কন্যা। 'ববা- 
হর পরই কানিংহাম অযোধ্যার রাজার এঁক্সকিউঁটভ হীঞ্জনীয়র নিযুস্ত হন। লক্ষেনী হইতে 
কানপুর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কালে তাঁহাকে বুন্দেলখণ্ড অণ্চলে "বিদ্রোহ দমন করিতে আহবান 
করা হয়। বিদ্রোহ দমিত হইলে তাঁহাকে মধ্যভারতে সামারক কার্যে নিষ্ন্ত রাখা হয়। ১৮৪৪- 
৪৫& এই একবংসর তিনি গোয়াঁলয়র জ্টেটে এক্সীকউঁটিভ হীঞ্জনীয়রের কাজ করেন। ১৮৪৬ 
খৃষ্টাব্দে সামরিক প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে পাঞ্জাব প্রদেশ যাইতে হয়। প্রথম শিখ যুদ্ধের 
অবসানে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ ইংরাজের অধিকার ভুন্ত হইলে সার জন লরেন্স 
উহার শাসনভার প্রাপ্ত হন। তান কাংড়া ও কুলু উপত্যকা আধিকার করার ভার কার্ণংহামের 
উপর অর্পণ করেন। অপূর্ব সামারক প্রাতভা দেখাইয়া কানিংহাম এই অণ্চল আধকার করেন। 
ইহার পর তিনি সরকারী নির্দেশে কাশ্মীরের লাক, ও তিব্বতের সাঁমানা নির্ধারণ করিয়া 
দেন। বাওহালপুর চ্টেটও রাজপুতানার বাঁকানীর স্টেটের ও তান সীমানা চাঁহত কারিয়া 
দেন। দ্বিতীয় শখ যুদ্ধে (১৮৪৮-৪৯) কানিংহাম সামারক ফিল্ড হঞ্জনীয়ারের দায়িত্ব পালন 

অধিকতর কার্যে যোগদান করেন অতঃপর ১৮৫৩ খৃঙ্টাব্দে কানিংহামকে মূলতানে বদলী করা 
হয়। ১৮৫৬ খজ্টাব্দে যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি লেপ্টন্যান্ট কর্ণেল পদে উন্নীত হন। 
এই বংসরেই ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশ আঁধকার করিলে কানংহামকে বার্মায় চীফ ইঞ্জনীয়ার রূপে 
প্রেরণ করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ খষ্টাব্দে তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদে- 
শের চীঁফ, ইঞ্জনীয়রের কার্যে ষোগদান করেন, এই সময়ে তানি মেজর জেনারেলের মর্যাদা লাভ 
কাঁরয়াছিলেন। 

সরকারী পূর্ত বিভ'গের দায়িত্ব পূর্ণ পদে এমন কি একান্তভাবে সামরিক কার্ষে নিষ্ত 
থাকা কালেও কানিংহাম ভারতীয় পৃরাতত্্ চর্চায় কোন সময়েও বিরত থাকেন নাই। ১৮৩৭ 
খৃষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে ও দায়িত্বে তিনি সারনাথের ধ্বংসস্তূপ খনন কাঁরয়া প্রাপ্ত প্রত্নদ্ুবাসমূহের 
প্রাতিলাঁপ প্রস্তুত করেন। ইহার পূর্বে কোন এীতহাসিক সারনাথের ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা 
করেন নাই। 

১৮৪৭ খঙ্টাব্দে সরকারাকার্যে কাশ্মীরযান্তার সুযোগে কানিংহাম তথাকার মন্দিরসমূহ 
উত্তম রূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে কাঁলিকাতার এঁশয়াঁটক সোসাইটির পল্লিকায় 
তিনি কাশ্মীরের মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে একা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কাশ্মীরের মন্দির স্থাপত্য 
সম্বন্ধে গবেষণা মূলক এই রচনাটি এতিহাসিকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ১৮৫০ খষ্টাব্দে 
গোয়ালিয়র জ্টেটে পূতাঁবভাগের অধাক্ষ থাকাকালে কাঁনংহাম ভূপালরাজোর সাচ ও মধাপ্রদে- 
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শের আরও কয়েকটি বৌদ্ধস্তূর্প নিজ দাঁয়ত্বে খনন করেন। এই খননের বিবরণ লণ্ডনের রয়্যাল 
এশিয়াটিক সোসাইটির পন্লিকায় প্রকাঁশত হয়। পরে এই বিষয়ে তাঁহার বিখ্যাত পদ্স্তক প্রকা- 
ধশিত হয় (দি ভীলংসা টোপস,ঃ অব্ বুধিষ্ট মনুমেল্টস্ অব সেন্ট্রাল ইশ্ডিয়া £ কমপ্যারাজিং ব্রিফ 
[হন্টোরিক্যাল স্কেচ অব্ দি রাইজ, প্রোগ্রেস, এ্যান্ড ডিক্লাইন অব বুদ্ধিজম উইথ ৩৩ 
গ্লেটস, পি'পি ৩৬৮, ১৮৫৪) এই পুদ্তকটি পুরাতত্তের 'ভীন্ততে লিখিত ইতিহাস পু্তকা 
হিসাবে 'বদ্বজ্জনের অভিনন্দন লাভ করে। এই গ্রল্থে স্তম্ভ ও বেষ্ঠনী গান্রে খোঁদত লিপি 
মালার পাঠোদ্ধার ও তাহাদের ইংরাজী অনুবাদে কানিংহামের নৈপুণ্য এতিহাঁসকদের চমতকৃত 
কারয়া দিয়াছিল। ১৮৫৪ খঙ্টাব্দে কাঁনংহাম রচিত “লাদক, ফিজিক্যাল, ম্টাটসংটক্যাল এ্যাণ্ড 
[হম্টোরিক্যাল” নামীয় পৃস্তক সরকার ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। লাড্ক সম্বন্ধে বাঁবধ তথ্যসমদ্ধ 
এই পৃস্তকটির উপযোগিতা শতাঁধক বর্ষ পরে ও হাস পায় নাই। 

১৮৩৪ খঙ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্তি ভারতীয় মদ্রাতত্ব সম্বন্ধে কানংহাম বহ 
প্রবন্ধ রচন 1করেন। এই প্রবন্ধগ্ীল কাঁলকাতার ও লণ্ডনের এঁশয়াটিক সোসাইটির পান্রকায় 
এবং লন্ডনের মুদ্রাতত্ সাঁমাতির পাব্রকায় প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁহার রচিত 
কয়েন্স অব. ইশ্ডিয়া পুস্তকি ১৮৯১ খ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতের বাভন্ন যুগের 
মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে কাঁনংহাম একজন পাঁথকৃৎ বাঁলয়া বিবোচিত হন। কানিংহামের সিদ্ধান্ত এই 
ছিল যে আলেকজাণ্ডারের অভিমানের বহন পূর্ব হইতেই ভারতে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্্ব বস্তু উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে কানিংহাম কাঁল- 
কাতার এশিয়াঁটক সোসাইটির নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাবে সুসংবদ্ধরূপে 
কার্যধারা অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতায় পরাতত্রের প্রাতি সর্বস্তরের ওদান 
সীন্য কানিংহামের মর্মপীড়ার কারণ হইয়াঁছল, এ যাবং এই 'বষয়ে যে সামান্য অগ্রগতি হইয়া- 
ছিল তাহা প্রিন্সেপ প্রভৃতি মুষ্টমেয় প্রত্ব- প্রেমিকদের ব্যন্তিগত সাধনার দান-কানিংহাম ইহা 
পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। ১৮৬০ খক্টাব্দে কানিংহাম ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
ক্যানিং এর নিকট ভারতের পুরাতত্ত্র উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করেন। লর্ড 
ক্যানিং সহানুভূতির সাঁহত এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগ প্রবর্তন 
কাঁরতে সম্মত হন। তান কানংহামকেই এই বিভাগের দায়িত্ব লইতে আহবান জানান। অতঃপর 
কানিংহাম ১৮৬১ খজ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পুরাতত্ব সমীক্ষক পদ গ্রহণ করিলে ভারতীয় পূরা- 
তত্ব বিভাগ প্রবার্তত হয়। গতপূর্ব বংসর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতীয় পুরাতন বিভাগ 
প্রীতষ্ঠার শতবার্ধকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভারত সরকার 'বশেষ ডাক টাকট 
বাঁহর করেন। পুরাতত্ব সমক্ষকের পদলাভ করিয়া কানিংহাম সামরিক বিভাগ হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন। 

কার্যভার গ্রহণ করিয়া কান্টিহাম পাঞ্জাব, এবং যমুনা ও নর্মদা নদীর মধ্যবতশী ভূভাগের 
পুরাকীতিগীল অন্সন্ধান করিয়া তাঁহার বিস্তৃত প্রাতবেদন (রিপোর্ট) প্রস্তৃত করেন। 
১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই চাঁরবংসরের রিপোর্ট দুইখন্ডে ১৮৭১ খষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়। ১৮৬৬ থজ্টাব্দে ব্যয়সঙ্কোর্চের অজুহাতে ভারতায় পুরাতত্ত বিভাগের বিলোপ সাধন করা 
হইলে আলেকজান্ডার কানিং হাম, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কানিং 
হামের স্মবিখ্যাত পুস্তক “এনসিয়েন্ট জিওগ্রাফী অব ইন্ডিয়া, ভ্যলুম ওয়ান, বৃদ্ধিষ্ট 
পারিয়ড” ১৮৭০ খন্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পৃস্তকে তানি আলেকজাণ্ডারের ভারত আভযান 
ও চৈনিক পারব্লাজকদের ভ্রমণ বিবরণীর 'ভীত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানগনুলির বর্ত- 
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মান সংস্থান নির্ণয় করেন। তাঁহার সমকালীন সময় পর্যল্তি গবেষণা লব্ধ তথ্যগাল দ্বারা কানং- 

হাম তাঁহার সিষ্ধান্তগুলকে উপস্থাপিত করিয়াছলেন। উত্তরকালে ব্যাপকতর গবেষণার ফলে 
এই পস্তকে প্রকাটত কানিংহামের কোন কোন 'সম্ধান্ত ভুল প্রমাণত হইলেও এই পুস্তকের 
মর্যাদা এখনও ক্ষুপ্ন হয় নাই। ভারতের ইতিহাস 'জজ্ঞাসূর পক্ষে এই পুস্তকটি বর্তমানেও 
একটি অপাঁরহার্য আকর গ্রন্থরূপে পারগণিত হইয়া থাকে । কানংহামের কালে অর্থাৎ শতবর্ষ 
পূর্বে ভারতে গমনাগমন ব্যবস্থা আতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল, ইহা সত্তেও আত দুর্গম অণ্লের 
ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহে কাঁনং হাম যে দক্ষতা দেখাইল্লাছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময় জনক। 

১৮৭০ খচ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো ভারতীয় পদরাতত্ব 
বিভাগ পুনরুজ্জীবিত করেন। এই বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ পদ গ্রহণের অনুরোধ পাইয়া কানিংহাম 
১৮৭১ খষ্টাব্দের প্রথম দিকে পুনরায় ভারতে আসিয়া এই কর্মভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ 
খৃষ্টাব্দে দ্বিসপ্তাতবর্ষ বয়সে কানিংহাম এই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭১ হইতে 
১৮৮৫ এই পণ্চদশ বর্ষকাল বৃদ্ধ কানিংহাম ভারতের উত্তর পাশ্চম সামান্তের তক্ষশিলা 
হইতে পূর্বভারতের বাঙ্গলার গৌড় পর্ন্তি ভূভাগ যুব জনোচিত উৎসাহ ও সামর্থ্য সহ একা- 
ধিক বার পরিক্মণ করিয়া বহু অজ্ঞাত পূরাবৃত্ত ও স্থান আবিষ্কার করিয়া 'গিয়াছেন। ১৮৮৫ 
খঙ্টাব্দ পর্য্ত সৃবৃহতৎ আকারে ২৪ খন্ডে প্রকাশিত বিভাগীয় রিপোর্টের ১৩ খণ্ডে কানিংহাম 
কর্তৃক পাঁরদন্ট স্থান সমূহের তাঁহারই 'লাখত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছল। বাকী ১১টি 
খণ্ডে রিপোর্ট কানিংহামের সহকার্মরা তাঁহারই নিদেশ মত রচনা করিয়াছলেন। কানহহার্ম 
লিখিত রিপোর্ট গুলিতে পাঁচ শতাধিক স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, অনেক স্থলে গ্রত্ব- 
পূর্ণ একই স্থান বার বার পারদম্ট হওয়ায় একই স্থানের বিবরণ একাধক রিপোর্টের বিষয়ী- 
ভূত হইয়াছিল। কানিংহাম রচিত এই 'রিপোর্টগীলর কোন কোনাঁটতে ভারতীয় মুদ্রার আলো- 
চনাও স্থান পাইয়াঁছিল। ভারতাঁয় পুরাতত্ব আলোচনায় মদ্রাতত্বকে কানংহাম সাঁবশেষ মর্যাদা 
দিতেন। কানিংহামের সময়ে রচিত: এই ২৪ খণ্ড 'বিপোর্ট ভারতের ইতিহাস চর্চার পক্ষে অপাঁর- 
হার্য সম্পদ বালিয়া বিবোর্চত হয়। পরবতাঁকালে এই িপোর্টগুলির ভিত্তিতেই অনুসন্ধানের 
ধারা প্রবাহত হইয়াছে, এমন কি রিপোর্টের ভ্রম, প্রমাদ, ঘটি গুলিও গবেষকদের সত্য 
নির্ণয়ে প্রভূত সহায়তা, দান করিয়াছে । 

বর্তমান শতাব্দীর বিংশ ন্রিংশ দশকে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগ কর্তৃক সিন্ধু সভ্যতার 
আবিচ্কার ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । িম্ধু সভ্যতার 
আবিচ্কার ও প্রাচীনতা প্রতিপাদনের কৃতিত্ব ভারতীয় পুরাতত্ব সংস্থার সার জন মার্শাল, মার্ট- 
মার হইলার, আনে্টম্যাকে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার, দয়ারাম সাহ্ন 
প্রভীতর প্রাপ্। কিল্তু বর্তমানে একথা অনেকেই জানেন না যে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ১৮৭২- 
৭৩ খচ্টাব্দে কানিংহাম ইরাবতাঁ নদ সংলগ্ন হরাস্পা অণ্চল পাঁরদর্শন করিয়া কতকগুলি 'বাচন্ন 
“ছাপ” আবিজ্কার করেন। পুরাতন বিভাগীয় রিপোর্টের পণ্টমখন্ডে (১৮৭৫) কানিংহাম এই 
অঞ্চলের আত প্রাচীনতা ও প্রনকদ্রব্য সমাষ্ধর কথা 'লাঁপবদ্ধ করেন। সুতরাং কানিংহামকে গসিম্ধ্ 
সভ্যতা আবিচ্কারের অন্যতম পাঁথকুৎ বাললে সতোর অপলাপ করা হয় না। 

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম রচিত “করপাস ইনিস.ক্িপসনাম ইণ্ডিকারাম ভল্যম ১% কি- 
কাতা হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে এযাবং আঁবম্কৃত অশোকালাপগ্যীলর ফটো চিত্র সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছিল। ১৮৭৯ খল্টাব্দে ভরাহ্ত সম্বন্ধে কানিংহামের আর একটি' সচিন প্স্তক প্রকাশিত 
হয় (দি স্তূপ আযাটং ভরারূত) ১৮৮৩ খম্টাব্দে ভারতীয় অব্দ সম্বন্ধে তিনি আরও একটি 
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পুস্তক প্রকাশ করেন (দি বুক অব. ইশ্ডিয়ান এরাস)। ১৮৮৫ থষ্টাব্দে ৭২ বংসর বয়সে 
কানংহাম পুরাতত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন 
করেন। অবসর গ্রহণের কিছ কাল পূর্বে দূর অঞ্চলে হাস্তি-পৃষ্ঠে ভ্রমণের সময় তিনি ভূপাতিত 
হন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। অর্থাভাব ও সরকারণী ওদাসীন্যের 
জন্য কানিংহামের ক্ষমতা পরিমিত ছিল। পুরাতত্ব সমৃদ্ধ স্থানগুলি তানি ইচ্ছামত খনন 
করিতে পারেন নাই। নিজ দায়িত্বে ও কোন কোন সময়ে নিজ অর্থব্যয়ে তিনি কোন কোন 
স্থানে খনন কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এীতিহাসিক স্থান সমূহ খননের কাজ সরকারা 
উদ্যোগে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে লর্ড কার্জনের শাসন কালে আরম্ভ করা হয়। এই 
খনন কার্যে কানংহামের রিপোর্টগুল উত্তরকালের কর্মকর্তাদের প্রভূত সহায়তা দান কারিয়াছিল। 

অবসর গ্রহণের পর ১৮৯২ খৃঙ্টাব্দে কানংহামের সুবিখ্যাত পুস্তক “মহাবোধি অর. 
দি গ্রেট বুধিষ্ট টেম্পল, আন্ডার দি বোধ "ট্রি আট, গয়া” ৩১ খানি িন্র সহ প্রকাশিত হয়। 
এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বুদ্ধ গয়া, সারনাথ, শ্রাবন্তী, সাঁচী, মথুরা, কৌশাম্বী 
প্রভৃতির স্থানগলির প্রাচীন গৌরবের কথা কানংহামই সর্বপ্রথম লোক লোচনের গোচরীভূত 
করেন। 

কানিংহাম তাঁহার দীর্ঘ ভারত বাস কালে বহ: প্রত্নদ্রব্য বিশেষতঃ প্রাচীন মুদ্রা নিজ অর্থ 
ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করেন। কাঁলকাতার ইশ্ডিয়ান 'মউঁজয়মের 'বাভন্ন বিভাগকে তিনি বহু 
্রতনদ্ুব্য বিশেষভাবে ভরাহ্ত ও সাঁচীর নগরতোরণ, স্তম্ভ, বেষ্ঠনী প্রভাত সংগ্রহ কাঁরয়া দেন। 
তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহ ভারত ত্যাগের প্রাককালে জাহাজে কাঁরয়া ইংল্যান্ডে প্রেরণের সময় জাহাজ 
ডবর ফলে চিরতরে বিনন্ট হইয়া যায়। কিছ: প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার নিকট ছিল-_ 
এগুলি 'তাঁন সঙ্গে কারয়া ইংল্যান্ডে লইয়া যান। এইগ্যাীল তিনি ক্লয়মূল্যে লণ্ডনের 'ব্রাটশ 
[মিউাঁজয়মে দান করেন। এইগলি সযত্নে বৃটিশ মিউীঁজয়মে রক্ষিত হইয়াছে । 

১৮৯৩ খচ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর সাউথ কেনাঁসংটনে কানংহামদীর্ঘকাল রোগভোগের 
পর পরলোক গমন করেন। ইতিপূর্কেই তাঁহার পত্রী পরলোক গমন কাঁরয়াছলেন। মৃত্যুর 
পূর্বে কানিংহাম বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সস এস, আই (১৮৭১), সি আই ই (0১৮৭৮), 
কে, সি, এস, আই € ১৮৮৭ ) প্রভীতি উচ্চ উপাঁধ দ্বারা সম্মানিত হইয়াছলেন। 

মনোরম ব্যন্তিত্বশালী কানিংহামের অগাঁণত বন্ধু, ভন্ত ও শিষ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় 
স্মৃতিশন্তি, কম্পনাশন্তি ও অধ্যবসায় সম্পন্ন পুরুষ আত অজ্পই দেখা গিয়াছে। ভারতীয় 
পুরাতত্বের ক্ষেত্রে তিনি একক চেষ্টায় যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময় জনক। 
আমরা উচ্চশিক্ষিত বাঁলতে যাহা বুঝি সেই হিসাবে কানিংহামকে উচ্চ শিক্ষিত মোটেই বলা 
চলে না। জীবনে 'তাঁন বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা এমন কি উচ্চ শিক্ষাও লাভ করেন নাই। নিজের 
অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি ভারতাঁয় ইতিহাস ও পূরাতত্বে পারদ হইয়াছিলেন এবং এই 
বিদ্যার পারধিকে বহুদূর সম্প্রসারত করিয়া দিয়াছলেন। কানিংহাম ভারতের পুরাতত্রের 
ক্ষেে বহ্ সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করিয়া যান, ইহাঁদের মধ্যে জেমস. বারগেস, 
জে, ডি, বেগলার; এ, সি, এল. কারলেলি প্রভাতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
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চণ্ডণ লাহিড়ী 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৫ বংসর কেটে গেল। এতাঁদনের মন দেওয়ার পর স্বভাবতই প্রশ্ন 
উঠতে পারে ভারত ও পশ্চিমের মধ্যে পারস্পারক খণ কতখাঁন। আমরা কতখানি গ্রহণ করোছ, 
তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি, ভালই জানি। তরু দত্ত বা সরোজিনীর বিদেশ ভাষাশ্রত কবিতার 
সাফল্যে আহমাদে আটখানা হয়োছি, অক্সফোর্ডে ভারতীয় অধ্যাপককে অধ্যাপনা করতে দেখে 
বা 'সাবল সার্বসে ভারতীয়কে প্রথম স্থান আঁধকার করতে দেখে নিজেদের 'দ্বজোত্তম সাহেব 
ভেবে বিদেশী পচ্ছ উচ্চে তুলে নেচোঁছ। কন্তু অপর সাঁরক। কতখানি গ্রহণ করেছে তার 
হিসাব নেওয়া হয়ন। একাট বৃহৎ গবেষণার ক্ষেত্র এখনও অকার্ধত রয়ে গেছে। স্মরণ রাখা 
দরকার, অপর সারক কেবল ইংরেজ নয়, ফরাসী জার্মানী, পত্তগীজ, ওলন্দাজ ও রাঁশয়ানদের 
সঙ্গেও আদান প্রদান বড় কম হয়ানি। স্বাধীনতা-পরবতর্ঁ যুগে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিমাণ 
উত্তরোত্তর বাড়ছে, বেড়েই চলবে। 

ভারতীয় সাহত্যে, অন্তত বঙ্গ সাঁহত্যে ইংরেজ প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা 
হয়েছে, কিন্তু ইংরেজী ফরাসী বা জার্মন সাহত্যে ভারতের প্রভাব কতখানি তার পারমাপ করার 
কোন চেম্টা হয় নি। 

ভারতের প্রাতি ইংরেজদের অত্যুৎসাহী দৃম্টিপাত প্রথম ঘটে পলাশী যুদ্ধের কিছু দিন 
পরেই, সিরাজের পারিত্যন্ত রাজকোষের অর্থ ও দুনাীতিদুষ্ট ব্যবসায়ের রল্ধ্রপথে কয়েকজন ইং- 
রেজ আফসার সামান্য অবস্থা থেকে রাতারাতি নবাবে পরিণত হন। ও দেশে বলত নাবব বা 
নাবব। এইসব হঠাৎ-নবাবদের বিকৃত রুচি ও ধরাকে সরাজ্ঞান করার চেত্টা বিশ্বের সবদেশের 
মত ইংলণ্ডেও ঘটল । হঠাৎ নবাবদের চালচলন ও বহবাম্ফোটভাব বিলেতের কমোঁডয়ান ও নাট্- 
কারদের দৃষ্টির আকর্ষণ করল। 

১৭৭২ সালে স্যামুয়েল ফুট লিখলেন নাটক--দি নাবব। ফট তাঁর স্মৃতিকথায় সম- 
সামাঁয়ক ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজদের আচরণ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাদের প্রভাব সম্পর্কে চমৎকার 
বিবরণ 'দিয়েছেন। 

“এই সময়ে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর বহু কমচারীর বিরুদ্ধে জনমনে বিক্ষোভ দেখা 
দেয়, তারা আতিসামান্য পদ আশ্রয় করে নগণ্য অবস্থা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত 'বিন্তের 
অধিকারী হয়েছে | শুধু এখানেই শেষ নয়। জনসাধারণ, বিশেষতঃ সমাজের আভিজাত মহলের 
ক্ষোভের আরও কারণ এই যে, ভারতফেরৎ এইসব ইংরেজ নিছক অর্থের জোরে ও ব্যয়বহুল 
সমারোহের আয়োজন করে বহু বনেদী পরিবারকে পার্লামেন্টের আসন থেকে উৎখাত করতে 
হক্ষম হয়। তাই নয়, গ্রামাঞ্চলে আড়ম্বড়পূর্ণ প্রাসাদ বানিয়ে বর্ণাঢ্য জীবনযাপন প্রণালশর মধ্য 
দিয়ে বহু বনেদশী এঁতিহাময় পরিবারের দীপ্তি ম্লান করে দেয়।” 

হঠাং নবাবদের জীবনধারা ফন্ট প্রত্যক্ষ করোছিলেন। ১৭৭২ সালে তাঁর ণদ নাবব, প্রকা- 
শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাণ্চল্য পড়ে যায়। “দ নাবব" নাটকের একটি বিশিষ্ট চরির্ন 
সার ম্যাথু মাইট। নাটকে তাঁর পিতা একজন মাখনওয়ালা। তিনি নিজে ইন্ট ইশ্ডিজে গিয়ে 
প্রভূত অর্থের আঁধকারণ হয়েছেন। নাট্যকার এই হঠাৎ বড়লোকটির বিলাসী জীবনযাপন ও 
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ভণ্ডামীর প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। নাটক প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাণ্তল্যের সৃষ্টি হয়। 
জনসাধারণের মধ্যে মুখে মুখে গুজব ছাড়িয়ে পড়ল নাটকের প্রধান চীরন্র সার ম্যাথ আর কেউ 
নয়, হীন অমুক লোক। সেই অম;ক ব্যান্তাট সত্যিই ভারতথেকে প্রভূত অর্থ কামিয়ে ফিরে 
এসোছলেন, এবং কাকতালায়বৎ তাঁর 'পিতাও ছিলেন মাখনওয়ালা। নাট্যকার সত্যই তাঁকে অব- 
লবন করেই নাটক লিখেছিলেন কনা জোর করে বলা যায়না কিল্তু লোকের মুখ বন্ধ করা শন্ত। 
অচিরে এঁ ভদ্রলোকের কাণেও কথাটা উঠল। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পাঁরজনবর্গ গেলেন ক্ষেপে । 
ওক গাছের ডান্ডা হাতে করে তাঁদেরই একজন আগ্নশর্মা হয়ে একাঁদন হাঁজর হলেন নাট্যকারের 
দরজায়। 

নাট্যকার হিউ ফুট তাঁদের বন্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং পাঁরশেষে জানালেন,_ 
ব্যঙ্গ-নাট্যকার রূপেই তাঁর জন-পারাচাঁতি। ইম্ট ইীণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা 
অশালীন আচরণ করেছেন তাঁদের অবলম্বন করে সাধারণভাবে যাঁদ তিনি নাটক িখে থাকেন 
তবে অন্যায় কিছ? হয়ান, বরং জনসাধারণ' তরি কাছ! এই ধরণের সত্যউন্মোচনকর্ম আশা করে থাকে। 

এটা হল হোজ্টংস-পূর্ব যুগের ঘটনা। এর পরেই ভারতে নন্দকুমারের ফাঁস এবং 
বলেতের পালমেন্টে এডমণ্ড বার্ক কর্তৃক কোম্পানীর কর্মচারীদের স্বরূপ উন্বাটন পর্ব। 
হেন্টিংসের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে ভারতের প্রভাব অত্যন্ত পরোক্ষ। যেখানে প্রত্যক্ষ 
সেখানেও বাস্তববাঁজতি ভাববিলাসত প্রশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু এসব থেকে অন্ততঃ একটি বিষয়ের 
উপলাব্ধি সম্যক হতে পারে-__ 

তদানীন্তন শাক্ষত ইংরেজমনে ভারত সম্পকিতি ধারণা কেমন ছিল সেটা জানা যায়। 
ধরা যাক কাউপারের কাঁবতার 'নম্লোন্ত ছত্র_- 
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প্রার্থনারত ভারতীয়দের সৌম্য শান্ত মৃত তিন দেখেছেন এবং তার সঙ্গে উপপীমত 
করেছেন লণ্ডন সপহরের 

1])0 ৮1115 10] দ1110])15010001150217050966116 
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পোপের একটি কবিতায় সতশদাহের কথা উল্লেখ আছে, সতীদাহ সম্পকে পোপের যে 

ছু ধারনা ছিল সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। লেডা মেরী মন্টেগ্ ছিলেন পোপের ব্যান্তগত বন্ধ। 
তাঁকে পোপ ১৭১৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের এক পন্রে জানিয়েছেন যে জজ হার্ভে ও 
সারা ড্র: নামক এক প্রেমিক দম্পাঁতি আ'লিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বন্দ্রধাতে মারা গিয়েছে। তাদের 

সমাধস্তম্ভের জন্য কাব দূছত্র কবিতা 'লখেছেন। এই কাবিতায় প্রেমিক প্রেমিকার ষগল-মৃত্যুর 
সঙ্গে পোপ সতাঁদাহের উপমা দিয়েছেন 
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_ ইওরোপের ভারততত্বাবদদের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্সসের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। 
জন্ম ১৭৪৬ সালে। হ্যারোতে থাকতেই আয়ত্ব করেছিলেন আরবা' ও হহিত্র। ১৭৮৩ সালে 
কলকাতায় আসেন সূপ্রীম কোর্টের বিচারপাঁতি হয়ে। কলকাতায় পেশছবার আগেই তিনি 
শিখোছলেন গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়ান, ফেণ্, জার্মন, স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ, আবাঁ” ফারসাঁ ও 
তুকাঁ ভাষা। আর কলকাতায় পা দিয়েই সুরু করেন সংস্কৃত চর্চা এবং আঁচরে নির্বাচিত হন 
সদ্য প্রাতম্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপাঁত। ১৭৮৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ এশিয়াটিক 
রিসাচ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাঁশত হয় এবং এ বসরই তিনি শকুল্তলার ইংরেজী অনুবাদ শেষ 
করেন। কলকাতায় আসার আগেই আরবা সাহিত্যের ভাব আহরণ করে তান ইংরেজীতে কিছ; 
কাবতা িখোঁছলেন পরে কলকাতায় সুরু করলেন ভারতায় পুরাণাঁদ আহরণ ও স্বীকরণ। 
ভারতাঁয় পুরাণাঁদর 'বাঁভল্লা চারন্র বহুবার তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। 

কামদেব, দূর্গা, ভবানী, ইন্দ্র, সূর্য, লক্ষী, নারায়ণ, সরস্বতী ও গঞ্গাকে' অবলম্বন করে 
[তিনি ইংরেজীতে রচনা করেছেন স্তোন্র সূর্যকে অবলম্বন করে তাঁর যে কাঁবতা তাতে সঞ্জশীবত 
হয়ছে ভারতীয় ভান্তরস -_ 
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সার উইলিয়ম জোন্সের কথায় প্রসঙ্গত মেকলের নাম মনে পড়ে। অবশ্য 'িপরাঁত 
কারণে। ভারতের বহ্ ক্ষতিসাধের হোতা মেকলে ছিলেন জোন্সের সমসামায়ক। 
জোল্স যখন বেদ-পুরাণাঁদ পাঠকরে ভারত-তত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে রত, মেকলে সে সময় 
কেবল গ্রীক ও ল্যাটন গ্রন্থ পাঠ করে সময় কাটিয়েছেন। ভারতকে, তার চিত্তের মহৎ এমবর্যকে 
উপলাব্ধর কোনো চেষ্টাই তান করেন 'িন। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎখাত করে পাশ্চমণ 

শিক্ষার ধারা প্রবর্তনের মূল্যে তাঁর ভারতপ্রেম কণামান্রও ছিল না, কিন্তু ভারতাঁয় শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রীত অশ্রদ্ধা ছিল পূর্ণমাায়। বাঙ্গালী জাতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আতি অশোভন-__॥ 
পঁবদেশী পদাশ্রত থাকায় উপযোগী দৈহিক গঠন ও মানাঁসক গড়নের দিক থেকে বাঞ্গালীর 
মত এমন যোগ্য জাতি বিশ্বের কোথাও নেই।* 

ভারতাশ্রিত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে হাটল-হাউসের নার্ম প্রথমেই স্মর্তব্য। কেম্ত্িজ 
হন্টরী অব ইংলিশ িটারেচরের মতে_ভারত থেকে ইংলশ্ডের বন্ধ্দের জন্য প্রথম' মাহলা 
লাখত জার্নাল হল এই গ্রল্থ। ভারতস্থ ইংরেজ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে 
পন্লালাপের আকারে জনৈক মাঁহলা নাক এই ব্যঙ্গ-্রন্থাট রচনা করেন। বূটেনের মধ্যাবন্ত সমা- 



১৩৬৯] ইংরেজ সাছিত্যে মাংলার প্রভাব . ৬৯৯ 

জের কন্যারা 'ভারতের প্রাচ্য ও বিলাসবহূল সামাজিক পাঁরিবেশে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে কী রকম 
চালে চলেন তারই বিবরণ এই গ্রল্থ। 'বিলেতে থাকাকালে ইওরোপাঁয় কালচারের বিশেষ কিছু 
আয়ত্ব করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদিকে ভারতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ যুব- 
করা তাদের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মোহত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে নবাব-নান্দিনীর মত 
বিলাসিতা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যের কথা তারা 'ভাবতে পারে না। “কলকাতায় মেম- 
সাহেবদের বিবেচনাবোধ বলে কোন কিছ নেই। এক বেলায় বাজারে গিয়ে চার পাঁচ হাজার 
পাউণ্ড খরচ করে আসার কথাও শোনা যাঁয়। যাঁদ কোন স্বামীকে বলা হয় যে তোমার স্ল্ীকে 
অমুক দোকানে প্রবেশ করতে দেখলাম তো. স্বামী বেগরীর মুখ তৎক্ষণাৎ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে 
হয়ে যায়।” 

থ্যাকারে ও কিপালং দুজনেই এদেশে জন্মেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁদের অবদান 
স্বীকৃত হলেও তাঁদের ভারতপ্রেম সম্পর্কে অনেকেই সান্দহান। উইলিয়ম মেকাঁপস থ্যাকারের 
বাবা ডাঃ টমাস থ্যাকারে প্রথম ভারতে আসেন। পত্র উইলিয়ম বিয়ে করেন কলকাতায় শ্রীমতী 
এমালয়া রিচমণ্ড ওয়েবকে। তার ছেলেদের অনেকেই এই ভারতের মাটিতেই মারা বায়। 
ভারতের সঙ্গে তাঁর সুদণর্ঘ দিনের সম্পর্ক কিন্তু ভারতপ্রীতির কেন লক্ষণ কোথাও নেই। 
তব যখন “দি' নিউকামস” পড়তে বাঁস, ফিরে যাই পুরানো দিনের কলকাতার সাহেব পাড়ায়। 

পালং তো সোজা কথায় ঘোষণা করোছলেন, পৃর্ব-পশ্চমের মিলন অসম্ভব । সেজন্য 
নান্দিত হয়েছেন কম নয়। কিন্তু কলকাতায় উৎপাত্ত সম্পর্কে লঘুসুরে যে কাঁবিতা- তান 
রচনা করেছেন সেটা একালেও সত্য-_ 
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এ*বর্ধ ও দারিদ্র প্রাসাদ ও বাঁস্তর 'বাচন্র সহাবস্থান_এই হল কলকাতা, তার সেকাল 
ও একালের অপরিবর্তনীয় বৈশিম্ট। আমাদের ঠুনকো সম্দ্রমবোধে আঘাত দিলেও কিপাঁলং 
অসত্য উীন্ত করেননি। 

প্রাথতযশাদের অন্যতম বিশপ হেবারের বহু কবিতা কেবল যে ভারতে অবস্থানকালে 
রচিত এমন নয়, পরল্তু বিষয়বস্তু ভারত থেকে আহৃত। গঙ্গায় নৌকাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় 
লেখা কাঁবতাগ্ঁল একদা বহুলপাঁরমাণে আলোচিত হয়েছে। কলকাতার নিজস্ব সন্ধ্যা, ঝশঝর 
ডাক, পেচকের কক্শ চীৎকার চৌকিদারের হাঁক কিছুই তাঁর কাব্যে বাদ পড়েনি। 

শ্রীমতী এমা রবার্টস সেকালীন অর্থে এ্যাংলো ইপ্ডিয়ান, কিন্তু হাফ-কাম্ট নন। একপুরুষ 
পূর্বেই তাঁদের পাঁরবার ভারতবাসী হয়। এমা ভারতকে 'ভালবেসেছিলেন, তাঁর কাব্যে ভারত- 
বাসীর আর্ত প্রকাশিত হয়েছে, উন্নাসক অনুকম্পা পরোক্ষেও আত্মপ্রকাশ করোনি কোথাও। 
দীনবন্ধূর নীলদর্পণে নীলকর চাষাঁদের, শ্রীমতী ম্টোর আঙ্কল টমস কেবিনে নিগ্রো ক্লাতদাস- 
দের দঃখজর্জর জীবনের মর্মবেদনা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, শ্রীমতী এমা রবার্টসের একটি 
কাঁবতায় ততোধিক নিষ্ঠায় মূর্ত হয়েছে ভারতের সদ্যো-বিধবার দ্টখ। সতাদাহ 'তাঁন 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ভারতীয় রমণীদের সাহচর্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল, তাই সতাঁর 

ছ | 
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বিলাপ কবিতায় আত রূঢ় সত্যকে নির্ধধায় প্রকাশ করতে পেরোছলেন। মৃত স্বামীর চিতায় 
আবদ্ধ অসহায় সতাঁ, সহম্্র সামাজিক নাগপাশে আবক্ধ তার জীবন-_তবু, মৃত্যু একমান নয়তি 
জেনেও সতীর কল্ঠে একবার উচ্চারিত হল বিদ্রোহ। 

“ছা 1000 500560 001050 080 1 ৮111 1600 

10 521)0002 00 01056 1005 01101)91) 11165, 

ও 4100 00061) 000 [01161811116 ] 178) 23010, 

1015 200 0190 ০001 50620 ০010109100 26712105, 

11) 10101 5০1,115 1১08150 011656 1081105 

/16 211 000 ৮1621. 10 10168]. 11) 5635 1081)05. 

এমা রবাটস, বঙ্গদেশে বাস করেন নি, উত্তর ভারত ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। কিন্তু তান 
কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এমন সর্বভারতাঁয় পশ্াদপট নির্বাচন করেছিলেন যে তাঁর 
নামোল্লেখ না করলে অশোভন হবে। 

সেকালের কলকাতাবাসী ইংরেজদের অনেকেই সমসামায়ক নগরজাীবনের কথা লিখেছেন। 

কিন্তু হেশ্ডারসন সম্ভবতঃ একমা্র ব্যন্তি যিনি “বেঞ্গলী” এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দেওয়ার কারণও উল্লেখ করেছেন-__ 

“সোনার বাংলা, আম 

তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।” 
এটা রবাঁন্দ্রনাথের বহ্ আগে হেশ্ডারসন লিখেছেন, অবশা তাঁর ভাষায়। 



ঘাংলার সমন্সসাহিত্যের গৌরচত্রিকা! 

বশীরেম্দ্র ভট্টাচার্য 

সাজিল আগার ভূঞা দক্ষিণ হাজরা 
আট হাজার ঢাল সঙ্গে যেন খসে তারা 
পাঞ্জা পাইক সাজিল কোমরে ঘাগর 
গলায় ওড়ের মালা হাতে ধনুশর 

সাজিল হাঁথর পিঠে বঙ্গামঞ্া কাজী 
কর্ণের সমান দাতা রণে মর্দ গাজী। 

ধর্ম মঙ্গল $ রূপরাম চক্রবতর্শ 
বাংলার সাহিত্যশরীরের সর্বাঙ্গে এখনও যৌবন্রী প্রতীক্ষিত। এখনো, কিশোরীর লঘুচাপল্যে 
যেমন তার স্বভাবস্বাচ্ছন্দ্য, যুবতীর য্যান্তগাম্ভনর্ষে ততটা নয়। এবং আর একটু এগিয়ে, ভাবাল.ু- 
তায় গ্লুত হওয়া যেমন মজ্জাগত, তকতৎপরতায় তেমন নয়। ফলত, কোমলকান্ত পদাবলর 
প্রতুলপর্যাপ্তি। অথচ, বন্জ্রনির্ঘোষের বড়ই অভাব। একতারার একতান হয়তো আঁবিরত। কিন্তু, 
রদ্রবীণার সপ্তসুরের একতান অশ্রুত। জানি, উৎসন্ধানে এীতহাসিক হয় তো হাজির হবেন 
আর্ধ-অনার্য সংঘর্ষে । প্রমাণ করতে চাইবেন, যাঁদও যাস্তনিষ্ঠ আর্ধরা অনার্য বাংলায় ঢুকে 
পড়োছিল তব নির্ভেজাল আর্যামি' বাংলায় কোনকালেই আমল পায় নি। ভাবালৃতা মিশে আছে 
তার প্রাণে, মিশে আছে তার রন্তের সঙ্গে। দোয়ার্ক ভৌগোলকতনার একটু চরায় সুর তুল- 
বেন, শস্যশ্যামলা পলল মাটিতে, প্রকৃতি-ই যেখানে জাবনধারণের প্রকৃত সহচরী, সংগ্রাম-এষণা 
সেখানে আসবে কোথা থেকে । এবং পারসংখ্যানে দেখা যাবে, সেই স্বর্ণালী অতাঁতের স্মাতি- 
তর্পণে সাধারণমানুষ যত তৃপ্ত বাস্তবরূট্রতার সম্মুখে দাঁড়াতে তেমন নয়। এমত অবস্থা হয় 
তো একটি মুমূর্ষ জাতির পক্ষেই সম্ভব। হয় তো নয়। এ কথা কিল্তু সূর্যের আলোর মতই 
সাঁত্য, সাবেককালের সেই গোয়ালভরা গরু আর গোলাভরা ধানের কাহিনী-কথনে কেবল চিত্ত- 
রঞ্জনই দেশবন্ধু নন, অনেকেই । আসলে, আর্-আক্রমণে বাঙ্গালীর সেই যে মেরুদণ্ড বে'কোঁছল 
আর তা সোজা হয় নি। সহ্য করতে বাধ্য হলেও আর্ধ সান্লিধ্যকে সে স্বাগত জানায় নিন কোন- 
দিনই। এবং অন্যাদকে বোদক সংস্কৃতিতেও অনুরূপ প্রাতক্রিয়া। গোড়ায় শ্রুতিতে কাকপারা- 
বতাদির সঙ্গে বাঙ্গালণর তুলনা কিম্বা স্মৃতিতে অঞ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গে গমন নিষেধ এই মনো- 
ভাবেরই প্রাতফলন। বস্তুত, উ্নততর সংস্কৃতি নিম্নতর সংস্কাতিকে গ্রাস করে এই সাধারণ সর্ত 
স্বাকার করলেও বলতে বাধা আছে, আর্ধ সংস্কৃতি অনার্ষ বাংলার প্রান্তন সংস্কৃতির তুলনায় গরণ- 
য়ান। অনার্ধ রাক্ষস সভ্যতার যে উজ্জল চিন্র রামায়ণে বিধৃত তার সঙ্গে সাক্ষাং সম্মেলন বাঙ্গা- 
লাঁর ঘটেছিল কি না না জেনেও বলা চলে সংপ্রাচীন তাগ্লপ্তের সংক্ষেপিত রৃপাবিবর্তন হল 
তামিল। রাক্ষস সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র দাক্ষিণাবর্তের এই অঞ্চলের সঙ্গে অতীব প্রাচীন কাল থেকেই 
তাম্রীলপ্ত সংযোগ রক্ষা করে আসছে । আসলে, 'নার্বচারে বৈদিক ধারাকে গ্রহণ না করে বাঙ্গালশ 
তার আপন মনের মাধুঁর মিশিয়ে আর্ধভাবকে চন্দনচার্চত করোছিল। তব্দ, বাংলার বৃহত্তর সমা- 
জের অন্তস্তলে অন্তঃশীল ফঙ্গুর মত একাঁট অপমানিত বিদ্রোহী ধারা বরাবরই সন্রিয় ছিল। 



৬২২ ঈর্কালধন [মা 

পরবতশীকালে বৌদ্ধসংঘর্ষে সেই ধারাটিই, আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, বেগবাহিনী হয়ে 
প্লাবিত করল বাংলার উদার জনপদ। মনে হয়, বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মে আত্মসমর্পণে বাষ্গালীর 
যতটা ছিল মাহাত্মমুগ্ধতা তার চেয়ে ঢের বোশ কাজ করোছিল তার দ্রোহী মানীসকতা। তাই, 
যখন ইসলাম সংস্কীতর কল্লোল শোনা গেল বাংলার সশমান্তে, তখনই, স্বজ্পসময়ের মধ্যেই 
বাঙ্গালী ভোল পাল্টালো। 

তারপর আবার বৈফব এবং হিন্দুধারার স্লাবন। বাঙ্গালী পুনর্মাষক হল। 
অবশ্য পূর্ববাংলায় একটি বিশেষ কারণে মুসলমান আঁধক্য রয়েই গেল [ মূজতব আলা কম্পিত 
বাহরাগত মুসলমান প্রভাবে নয়]। সুতরাং অত্যান্ত নয়, বাঙ্গালী আশৈশব সংগ্রামী। 
যেহেতু সাহত্যই সমাজের দর্পণ তাই সাজঘরের এই রুপশব্যার আলেখ্যটি, প্রকারে 
নিম্নস্তরের হলেও যা পাঁরমাণে নয়, সবক্েই রক্ষিত হল। প7নর্যন্ত করে বলতে চাই, অধুনা 
সার্থক সমর সাহিত্য বলতে যা বুঝি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তার পদধ্বান শোনা গেলেও পদা- 
পণ কোনকালেই ঘটে নি। অবস্থা এমনই, দু একট ব্যাতিক্রম বাদ' দলে, বীররস বলতে যা বুঝি 
তা-ও দুললভ। এমন কি শান্ত পদাবলশ যার লক্ষ্য হওয়া উচিত শান্তস্তুতি স্ব-ভাব গুণে প্রায়শই 
বাংসল্যরসের আধার। অবশ্য, আঁবামশ্র রসাস্থাতি সাহত্যে সম্ভব নয়, প্রার্থতও নয়। তবু 
মৌল লক্ষ্য হারিয়ে ফেলা রস ব্যাঁভিচারেরই সামিল, অতএব 'নন্দার্হ। অথচ বলতে বাধা কি, 
শান্তর চেয়ে শান্তকাঁব ভান্তীপ্রয়-ই বোশ [সম্ভবত দ্রাবিড় সংস্কৃতির ঘানিষ্ঠ সম্পৃন্তর ফলেই ]। 
তাই কালশকরালণীও এখানে কালার মুরলশ শুনে মুশ্ধ হয়, আধারাধা-আধাকৃষ্ের রূপ ধরে ভক্তের 
হৃদয়ে বিরাজ করেন। ক্ষান্রশান্তর এই নিদারুণ ব্যর্থতায় প্রাচীন বাংলায় সমর সাহত্যে সম্পৃ- 
তা তো দূরের কথা, দানাবেধে ওঠাও সম্ভব হয় নি। কেন না, তাতক্ষাণক বারত্বের আলোয় 
ব্যস্তজীবন আলোকিত হলেও, চিন্তাজগতে তার প্রতিক্রিয়া হতে গেলে নিদেন পক্ষে যে অব- 
সরের প্রয়োজন বাঙ্গালীর মানসিকতা স্ব-কারণেই তা কোনাদনই পায় নি। সুতরাং ধূমকেতুর 
মত অকস্মাৎ যাদের আগমন এবং নিগমন ঘটেছে বাংলার বারাঙ্গনে, তাদেরই বীর্যকথা কখনো 
প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার সমর সাহত্য। 

বাংলা ভাষার উৎসভূৃমি চর্যাপদ থেকেই যাত্রা সুরু কার। দশম থেকে ভ্রয়োদশ শতকের 
ভিতর এগ্াল রচিত। চর্যাপদে বৌদ্ধ এবং শৈব 'সিদ্ধাচার্যদের সাধনার সংকেত লুকিয়ে আছে 
সতরাং এর আবেদন মূলত আন্তরিক। তথাপি স্বীকার্য বাহরাঁঙ্গাক ঘটনাও অন্তপ্রকীতিতে 
আন্বিত। এরই চিন্র ফুটে উঠেছে জলদস্যর হানায় হুতসর্বস্ব কাঁবর কন্ঠে £ বাজ-নাব পাড় 
পণ্উয়া খালে বাহিউ অদয় দঙ্গলে দেশ লাুড়উ। বাজ নাও পাড় 'দয়ে ওরা এখন পদ্ম খালে চলল । 
ওরা, নিঠুর লুঠেরা, দেশ লুঠ করে নিল। এই মর্মস্পর্শী নিবেদনাঁটকে মল্লার রাগে মূর্ত করে 
তুলতে হবে ইতি রচাঁয়িতা 'সিদ্ধাচার্য ভুসুকুর। 

এরপরই আর্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটকটির কথা । মহাশপালদেব কর্ণাট আক্রমণ 
করলেন, কর্ণাটলক্ষতরীকে হরণ করলেন- এই ঘটনাকে উপজীব্য করেই গড়ে উঠেছে চন্ডকৌশিক। 
দেবভাষায় লেখা হলেও বাঙ্গালীর বীরত্ব ণনয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকটি বাংলার সমর সাঁহত্যের 
প্রাণপ্রেরণা। এরপরই তল্ম সাঁহত্যের উল্লেখ করতে পারি। এ বিষয়ে বলার কথা এই, নবসম্ট 
নয়, পুরাতনের সংক্ষেপিত রৃপকরণেই বাঙ্গালীর ভারতজোড়া খ্যাঁতি। তন্ন সাহত্যের এই 
সংক্ষোরপিত রূপের নাম' নিবন্ধ । অ*বঘোষ নাগাজুনের কল্লোল বাংলায় এসে পৌছেছিল ইসলাম- 
যৃগে। উনাঁবংশ শতক পর্যন্ত সে ধারা অব্যহত ছিল। এটির প্রচার ও প্রসার আসলে শৈব- 
সাঁহত্যের সাজ । এই ধারার আদিতে আছেন মহামহোপাধ্যায় পাঁরব্রাজকাচার্য। অজ্ঞাত 



১৩৬৯] বাংলার সমরমাছাতোর গোরচল্লিকা ৬২৩ 

কুলশীল হলেও নিবন্ধ নিরেশে তাঁর বাঞ্গালাত্ব স্পন্ট। তাঁর কাম্যযল্োদ্ধারের আবিচ্ষততা 
শ্রদ্ধেয় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মশাই তাঁকে বাঙ্গালী বলেই সনান্ত করেছেন। কাম্যযল্যোঞধারের যে 
প্াথাট পাওয়া গেছে সোঁট ১২৯৭ শকাব্দে লেখা হয়্। সুতরাং সহজেই অনুমেয় মূল রচাঁয়তা 
তারও পূর্ববর্তী । এর পরই উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ হল কৃষ্ণানন্দের তল্মসার। এ ব্রদ্ধানন্দের শান্ত 
তরাঞ্গনী থেকে গৃহাত। বাংলার তন্ম নিবন্ধাবলীর ভিতর এট সবচেয়ে জনাপ্রয়। নিবন্ধ- 
নরেশ মনে হয় কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যের সমসামায়ক [হান্টার সাহেব জ্ট্যাটশাঁটক্যাল এক্যাউন্টে 
একে 'নার্বচারে অষ্টাদশ শতকাঁয় বলে খালাস হয়েছেন ]। তল্পসার মুখ্যত তন্নাচার, গৃহ্যাচার, 

হোমবিধি নিয়ে আলোচনা করেছে । এক সময়ে বাংলার শান্তদের ঘরে ঘরে এই গ্রল্থাট রামায়ণ 
মহাভারতের মত পঠিত হয়েছে। 

দেবদেবীর মৃর্তিকজ্পনায় ও বাঙ্গালীর শাস্তসাধনার স্বাক্ষর 'িহত। শান্ত স্তুতিতেই 
গড়ে উঠেছে কাল”, তারা, ষোড়শী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা এবং জগণ্ধান্রী। লৌকিক ধারায় মনসা, 
মঙ্গলচণ্ডী এবং শতলার বন্দনায় সেই শন্তিস্তুতিই ধ্যেয়। প্রথম ধারাট সর্বাংশে না হলেও, 
মূলত বৈদিক সৃতরাং, আঁধকার ব্রাহ্গণ্য। 'দ্বিতীয়াটর আবেদন নামমাহাত্ম্েই সাধারণ্যে। উপাঁর- 
উ্লাখত দ্বৈতপথের একটি বামাচারের শরণ নিল, নিত্য সঙ্গ যার মদ। অপরাঁটি আঁভচারের দিকে 
সরে গেল। বগলা, ধূমাবতা, ছিন্লমস্তার রূপকল্পনা এই আভচার থেকেই । বাংলার মঞ্গলচণ্ডী কাব্য 
মুখর হয়ে আছে এই সব দেবীর স্তুতি কীত'নে। কান পাতলে এই সব দেবা মাহাত্য্যের মধ্য 
থেকেই খুজে পাওয়া যাবে তৎকালীন সমাজসত্য। কখনো সরল ভাবে কখনো বক্রভাবে যা ফুটে 
আছে প্রাচীন বাংলার সাহিত্যে 

প্রথমেই সূর্যপূজার গানের কথা বলব। লক্ষণীয়, বাঞ্গালীর সূর্য বন্দনা ঠিক বোদক 
ধারা অনুসারী নয়। না হওয়াও বিস্ময়ের নয়। কেননা, যে কোন প্রাচীন সভ্যতাতেই সর্-চন্দ্ 
বায় পৃঁজত। সুতরাং আর্যোত্তর যুগ থেকেই সূর্যবন্দনার যে ধারাটি বাংলাম্স চলে আসছে 
সূর্যপৃজার গানে সেই ধারার প্রকাশই সম্ভবত সমধিক। সূর্যবন্দনা আসলে শান্তবন্দনাই। বেদ 
সোঁট মনে রেখেছে, বাঙ্গালী পারে নি। বোঁদক খাঁষর মত' সে-ও দেখেছে নবার্ণে জবাকুসূমের 
রন্তরাগরঞ্জন। সে-ও বলেছে £ সূর্য ওঠে কোন কোন বর্ণ। সূর্য ওঠে আগুন বর্ণ || সূর্য ওঠে 
কোন কোন বর্ণ। সূর্য ওঠে রক্তবর্ণ।। সূর্য ওঠে কোন কোন বর্ণ । সূর্য ওঠে তাম্বুল বর্ণ ।| তারপর 
সূর্য উঠলে তাকে সে স্নান কারয়েছে £ সোনার বাটিতে রয়েছে অগনরু-চন্দন (বোঁদক খাঁষ চন্দন 
পাবেন' কোথায় 2) আর রূপার বাটিতে তেল 'ভরা। সামনে রয়েছে দুধের পূকুর। সেখানে সূর্ধ- 
ঠাকুর স্নান করবেন। স্নান করা হলে গা মুছবেন অতএব স্বর্গের তাঁতর ছেলে গামছা নিয়ে 

দাঁড়য়ে আছে। অদূরে মান কুমার। সে আহিকে সাহায্য করবে। তারপর? তারপর সূর্য ঠাকু- 
রের বিয়ে। ঘটকালি করছেন বাঙ্গালণ মেয়েরা, তাঁদের ব্রত কথায়। পান্ন, সূর্য । পান্রী, চন্দ্রকলা। 

প্রথম দৃশ্য 
বাসরঘরে চন্দ্রকলা ও সূর্ধ। কুঞ্জের ভিতর ক্লমশ সকাল হচ্ছে। 

চন্দ্রকলা (সনিশবাসে ) ঃ কাউয়ায় করে কলমল, কোকিল করে ধৰনি! 
তোমার দেশে যাব সূর্য মা বালব কারে ? 

সূর্ধ £ আমার মা তোমার শাশুড়ী, মা বাঁলও তারে। 
চন্দ্রকলা £ তোমার দেশে যাব সূর্য বাপ বলিব কারে 2 
সূর্য £ আমার বাপ তোমার শ্বশুড়, বাপ বাঁলও তারে। 



৬২৪ ঈমকালশীন ! মাঘ 

এইভাবে প্রশ্নোত্তরের পালা এক সময় শেষ হল। চীন্দুকলা আশ্বস্ত হলেন। সূর্য তখন 
বউকে নিয়ে নিজের বাড়ি চললেন। 

. দ্বিতীয় দৃশ্য 
সূর্যের বাঁড়র সামনের দিক। বৈতাঁলিকরা গান ধরেছে __ 

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মোলয়া দছেন কেশ 
তাই দেখিয়া সৃযঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।.:.. 
চন্্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়, 
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর বিয়া করতে চায়। 

পড়শি £ বিয়া করলেন সূর্ঠাকুর দানে পাইলেন কি? 
বৈতালিক £ হাতীও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন, আর মাধবের ঝি।.* *' 

আর্ধখাষরা কিন্তু এসব কথার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য 
এখানেই। এমনভাবেই সে শন্তিকে আবরণ এবং আভরণযুন্ত করেছে যে তাকে ভেদ করে শাস্ত- 
স্বর্প অবলোকন করাই অনেক সময়ে মুস্কিল হয়ে পড়ে। পৌরাণিক নিষ্ঠা এবং লৌকিক 
অভাবে এগুলির অবস্থা ব্রিশঙ্কুবং। অবশ্য পাশাপাশি ব্রতকথার আর একটি শাখায়, বীরব্রত- 
কথায়, বাঙ্গালীনারণ তার মনস্কাম অকপটেই ব্যন্ত করেছে। সেখানে লক্ষণের মত সংগ্রাম দেওর 
তার অভিপ্রেয়, রামের মত যুদ্ধরত স্বামীর নিরাপদে গৃহগমন তার পরমপ্রার্থনা। তার কামনা £ 
পাকাপাণ মর্তমান আমার স্বামী নারায়ণ যখন যাবেন রণে নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে। 
তার সংকজ্পঃ রণে এয়োররত ক'রে যেন হই স্বামীর সো, যতকাল থাকব বেচে যেন না পড়ে 
আমার নো। পূর্ববাংলার থ[য়াব্রততে অন্যভাবে এ কথাটির পুনরুস্তি করা হয়েছেঃ আকালে 
ভাতন্তি হইও, সকালে সুতন্তি হইও, রণে আয়ো হইও, জনে সায়াতি হইও। কেননা, সে শুধু 
লজ্জাবতাঁ লতাই নয়, প্রয়োজনে রণচন্ডীও। পূর্ববাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতের একটি ওজস্বী 
উন্তি মনে পড়ে যায়ঃ দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই আঁকে বইসা দইভাত খাই। 

পরবর্তী প্রসঙ্গও মেয়েলীব্রতকথার মত না লৌকিক, না বিশদ্ধ-আমি গোবিন্দচন্দ্র ও 
ময়নামাতর গানগুঁলর কথা বলছি। ময়নামাতির গানে ভবানী দাস যে বিচি তথ্য উপস্থাপন 
করেছেন তার থেকে জানা যায় ময়নামাতর ছেলেই হলেন গোবিন্দ চদ্দ্র। ময়নামতি 'উনশত"ট 
রাজবাঁড়র মালিক ছিলেন। ' ছেলেও কম যান না। তিনি চল্লশজন রাজাকে কর দিতে বাধ্য 
করতেন। তিনি যখন সাজসাজ রবে ডাকদিতেন তখন একডাকে বাসত্তর লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হত। বাষাট্র হাজার উজার, চৌষাট্র হাজার শিকদার এবং বিরাশি হাজার ঢাল 
মুহূর্তে উপাস্থত হত। তাঁর বন্বিশ কাহন নাওএর নাকাধ্যক্ষরা সর্বদা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
থাকত। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পররাজ্য আক্রমণের লক্ষ্য ছিল পররাজার মাঁট তারপর তার বোঁট। 
গোবিন্দচন্দ্রে মাঁট এবং বেটি জয়ের কাহনীকে কেন্দ্র করেই গ'ড়ে ওঠে অদুনা-পদুনা! উপাখ্যান। 
গায়ক লক্ষণ দাসের নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেয় উল্লেখযোগ্য । উদাহরণত রাজা গোবিন্দচল্দ্ের উঁড়ষ্যা 
জয়ের কাঁহনী কীর্তন স্মরণীয় £ দশাঁদন লড়াই কৈল উড়ুয়া রাজার সনে। চৌদ্দ বোঁড় মনিষা 
কাটিলাম একাঁদনে ॥ চৌদ্দ পোয়ন মানিষ্য কাটি সাতশত লস্কর। হস্তি-ঘোড়া কাটিলাম তিষাট্ 
হাজর ॥ জৃধ্যেতে হারয়া নির্প গেল পলাইয়া। তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া || 
গৌরবে বহুবচন আছে অনেক কিন্তু তাকে উপেক্ষা করেও রাজা গোবিন্দচন্দরের শান্তিমত্তাটুকু 
বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। 

এবার একে একে চণ্ডীকাব্য, ধর্মরাজ্যের গণতাবলশ এবং মঞ্গালকাব্যের সমরপ্রসঙ্জা সং- 
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ক্ষেপে উল্লেখ করব। প্রথমেই মাধবাচার্যের চণ্ডীর কথা। কাব্যটিতে ব্রাহম্নণ পাইক, চামার পাইক, 
নট পাইক এবং বিশ্বাস পাইকদের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই অস্্রচালনায় 
নিপুণ এবং দেহে বলশালী ছিলেন। কালকেতুর বল ও সাহস একজন উ“চুদরের সোনকের 
সমান ছিল। কাঁবকগ্কনের চডীতেও সমরপ্রসঙ্গ নানাস্থলে উত্থাঁপত হয়েছে। পরবতশী প্রসঙ্গ 
ধর্মরাজের গীতাবলী। গাীতিকারদের মধ্যে সীতারাম দাস তো বটেই, মাঁণক গাঙ্গুলীতেও 
সমরসঙ্গাঁত সোচ্চারে গত হয়েছে । লাউ সেন গৌঁড়েশবর কর্তৃক কামরূপ জয়ে নিষূত্ত হয়েছেন। 
ডোম জাতীয় কালু সর্দার লাউ সেনের প্রধান সেনাপাতি। লাউ সেনের আদেশে কাল সর্দার 
কামর্প আক্রমণ করলেন। কামর্পের রাজা কর্পুরধলকে পরাজত করে তীন প্রভুর সঙ্গে 
তখন মিলিত হলেন-_-এই কাঁহনী আশ্রয় করেই সীতারামের গান। কাঁহনী-কথনেই অনুমেয়, 
রণদামামা এর মূল সুর ধ'রে রেখেছে। 

শিঙা, নাকাড়া এবং ঢোলের আওয়াজে চারাঁদক সচকিত হয়েছে। রাজশ্যালক রণসাজে 
সাঁজ্জত হয়ে আছেন। 'তাঁন অর্থ্ধলক্ষ সৈন্য সমাভব্যহারে চললেন সমরাঙ্গনে। সমরাঞ্গনে 
তূর্যনাদের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হল। কামান, বন্দূক এবং জম্বুরা থেকে গোলাবর্ষণ হতে 
লাগল। সৌনকরা হাতে হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুথে যৃথে চলল মরণকে বরণ করে নিতে-_ 
সংক্ষেপে সীতারামের একাঁট সমর সংগীতের এই হল সারকথা। এরপরই ঘনরামের 
ধর্মমগ্গল। আরম্ভেই ইছাই ঘোষের যৃদ্ধসাজের বর্ণনা। ইছাই ঘোষের রাজধানী ঢেকুর। 
[তিনি পরাক্রান্ত রাজা । গৌড়েশবরের নয়লক্ষ সৈন্য ইছাই' ঘোষ বারবার পরাজিত করেছেন। একি 
যুদ্ধবর্ণনার কিছু অংশের চিন্রঃ শরগুল বর্ষণ করা হয়েছে! সহর্ষে সেগুলি উর্ধচারী। দিবস 
দিশাহারা। আকাশ ধূমাচ্ছন্ন। বাতাস স্বজন বিয়োগ ক্ুন্দনাতুর। মাঝে মাঝে গোলার দুম 
দুড়ুম আওয়াজ । গোলাবিদ্ধ হয়ে একটি সোনিক আহত হয়েছে। সে তার ভাইকে বলছে: 
আমি নিশায় নিধন রণে তাই পিতামাতা এবং বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছনা। আমি মারা যাব কিন্তু 
তাতে আমার দুঃখ নেই। তাদের বল, সম্মুখ সমরে শবুশির সংহার করে আমি বীরের মত 
প্রাণ দিয়োছ। 

চণ্ডী ও মঙ্গলকাবাগুলর পাশাপাশি রামায়ণ ও মহাভারতকথার বাংলা রৃপও স্মরণীয়। 
কেননা, এগাঁল মূল রামায়ণ ও মহাভারতের সমরকথায় তো সমদ্ধ-ই পরন্তু অনুবাদকগণের 
সমকালের দ্বারাও বহুলভাবে আক্তান্ত। বাঙাল কবিগণের স্বকপোলকাল্পত রসসাগরে স্নাত 
বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত কথার সঙ্গে বাল্মীক ও বেদব্যাসের কাব্যের তাই আসমান জাঁমন 
ফারাক। রামায়ণী কথার গোড়ায় আছেন সর্বজনাপ্রয় কীত্তবাস। তারপর একে একে এগিয়ে 

এলেন কবিচন্দ্র, ঘনশ্যাম দাস, কৃষ্ণদাস পাঁশ্ডিত, অন্ভুতাচার্য, দ্বজভবানা, জগদ্রাম, রঘুনন্দন এবং 
রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাীতি। এইভাবে রামায়ণীকথার একটি ধারা মোটামুটি শেষ হল। 
অপর দিকে মহাভারতকে আশ্রয় ক'রে প্রথমে এলেন সঞ্জয়। তারপর একে একে 'দ্িবজ আঁভরাম, 
ঘনশ্যাম দাস, রাজেন্দ্র দাস, কাশীরাম দাস, গঞ্গাদাস সেন, চন্দ্রদাস মণ্ডল, বিশারদ, 'দ্বিজ শ্রীনাথ 
বাসুদেবাচার্য, নন্দরাম দাস, সারল কাঁব, কৃ্ণানন্দ বসু, দ্বজ কৃষ্ণরাম এবং লক্ষত্রণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এখানে এসে আমরা থামতে পাঁর। বলা বাহুল্য, দুটি তালিকার কোনাট-ই সম্পূর্ণ নয়। তবে 
জনাগ্রয়তার দিক থেকে দৃজনের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে_কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস। 
বস্তৃত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত প্রাতিবাঙালীর আদরের সামগ্রী। কিছু 
দিন আগেও এরা ছিল বাঙালীর শয়ন-স্বপন-জাগরণের নিত্যসাথা। 

এরপরই যার কথা উল্লেখ করব তানি, রায়গুণাকর ভরতচগ্দ্র, প্রাচীন বাংলার উজ্জবলতম 
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রত্ব-নাগর। এন্দ্রজালিক শন্তি নিয়ে অন্নদামঙ্গলের পাতায় পাতায় শব্দদ্বত্ব প্রয়োগে, শব্দে শব্দে 
সংঘর্ষে তান যে চকমাঁক আগুন জবালিয়েছেন ক্ষাণকের হলেও সে আগুনের আলোয় প্রতাপ- 
মোগল যণ্ধের প্রাণবন্তরূপাট প্রমূর্ত। মোগলেরা প্রতাপাদত্যের দুর্গ আঁধকার করেছে। দূর্গ 
পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতাপ ঝাঁপয়ে পড়লেন শন্রুসৈন্যের উপর। সমর বর্ণনায় মগ্ন হলেন 
ভারতচন্দ্ু মধখর হল অনদা মগ্গল £ 

ঘোড়ায় ঘোড়ায় 
গজে গজে 

সোয়ারে সোয়ারে 
মালে মালে 

যুজে পায় পায় 
শুশ্ডে শুশ্ডে 
খর তরবারে 

মুণ্ডে মুন্ডে॥ 
এহেন রণাঙ্গনে সকলেই দকজ্রান্ত। কারু গায়ে তাঁর বিধছে, লুটিয়ে পড়ছে। কেউ 

গোলায় উড়ছে, কেউ গুলিতে মরছে আর কেউ বা আগুনে পুড়ছে । কামানের ধূমে তম রণ- 
ভূমে আত্মপর নাহ শুঝে। প্রায় সমগ্র অন্টাদশ শতক জুড়েই সাক্কয় ছিলেন ভারতচন্্ু। 
তাঁর অশ্নদামঞ্গল শুধু উৎকৃষ্ট কাব্যই নয়, এতিহাঁসক দালল ও। 

বগ্গঁ এল দেশে। বাংলা সাহত্য সজাগ হল। অন্টাদশ শতকের মাঝামাঁঝ সমন্মে 
গঞ্গারাম তাঁর মহারাম্ট্র পুরাণে এ বিষয়ে আলো ফেললেনঃ বর্গীরা সীমান্তে উপনীত। 
ভাস্করপন্ত নবাব আলিবদাঁকে জানিয়েছেন, চৌথাই চাই, নচেৎ যুদ্ধ। নবাব ভাত হয়ে 
জমাদারদের কাছ থেকে চৌথাই বাবদ কর চেয়ে পাঠিয়েছেন। সর্দাররা কিন্তু আবচল। 
তাদের কণ্ঠ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার উদ.গীত হলঃ অর্থ সংগ্রহ করব ঠিকই তবে তা ব্গঁতোষণের 
জন্য নয়, বিনাশনের জন্য-_আমরা যত লোকে মারিব বরগণীকে, দেশে যেন আইস্তে না পারে। 

বাংলার সমর সাহত্যের গোরচন্দ্রিকার পালা. আরম্ভের আরম্ভ, এখানেই শেষ হল। 
শেষ হল সন্ধ্যার প্রদীপ জবালানোর আগে প্রভাতের সলতে পাকানোর খেলা । 'ভারতচন্দ্রে যাঁদ 
হয় উষার অরুণালোক, তাহলে মাইকেলে মধ্যাহের মার্ত্ডতেজ আর স্বীনশ্চিতভাবেই রান্তুম 
রাবিরশ্মতে প্রদোষের সংকেত। 



প্রাটান ভান্নতের পরিবেশ ও হাশ্বন্নস 

দিলঈপকুমার কাঁঞ্জলাল 

হাস্যরস অত্যত কঠিন রস। সভ্যতার সকল প্“য়ে ইহাকে দেখা যায় না এবং ঠিকমত পাক না 
পাইলে ইহা নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ীমিতে পরিণত হয়। লঘু, গর, প্রসন্ন বিষণ জীবনের সকল: 
প্রকার প্রচ্ছন্নতার ভিতর কৌতুকের উপাদান ল.কাইয়া থাকে। দুলভ গ্রাতভাই একমান্র গভীর 
গহন হইতে তাহাকে খাঁজয়া বাহির কাঁরয়া যোগ্যতম ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশিত কারতে পারে। 
1হউমার অথবা হাস্যরস সভ্যতার প্রথম যূগে আবিভতি হয় নাই। ইহার উৎপাদন ও আস্বাদনের 
জন্য পরিণত রূচির প্রয়োজন। মানবের আঁবর্ভাবও মানবসভ/তার উৎপাত্তর সাঁহত শৃঙ্গাররসের 
জন্ম হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু জঈবনের মধ্যে জাঁটলতা না আসলে হাস্যরসের সষ্ট হয় না। 
সামাঁজকরূপে মানবের অন্যতম বিকাশ হইয়াছে হাসোর মধ্যে। যাহারা দৃম্টিশান্তহীন, তাহারাও 
হাস্যে অভিভূত হয়। যাহারা শ্রবণশান্তহীন তাহারাও হাস্যে অস্লূত হয়। মানব সভাতার গাঁত 
কোন পথ অবলম্বন কারতেছে তাহার অন্যতম নিদর্শন হইতেছে হাস্যরস। হাস্য সমকালীন 
মানবের রুচি, চিন্তাধারা ও ভাবের অগ্রগাত সূচনা করে। নির্মল হাস্য যাহাকে হিউমার বা! 
হাস্যরস এই সংজ্ঞায় আঁভীহত করা হইয়াছে তাহা সভ্যতার 'স্থাত ও বৃদ্ধর সূচক। আযারস্ততল। 
এর ট্রীটজ অন পোয়োট্র যাঁদ আজও বাঁচয়া থাকিত তাহা হইলে হয়ত সমসামায়ককালের রহস্য 
ও বিদ্রুপাপ্রয়তা সম্পর্কে অনেক কিছ; জানা যাইত এবং সভ্যতার বিবর্তন কোন ব্মকে অনুসরণ 
করিতেছে সে বিষয়ে অনুসান্ধৎংসু চিত্ত সজাগ হইয়া উঠিত। 'সডানি স্মিথ বাঁলয়াছেন যে সভা- 
তার বিবর্তনের ও ক্রমোল্নাতির সাঁহত হাস্যেরও ব্লমোন্নাতি হয়। ১ হাস্যরস সৃষ্টির উপযোগণী- 
সমাজ কিরূপ হইবে এ বিষয়েও পাশ্চাত্য মণনষীগণ সংস্পম্ট সঙ্কেত কাঁরয়াছেন। ভারতীয় 
আলওকারিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজশেখর “কবিচর্যা” ও কবিসমাজ নিবন্ধ দুইটিতে কবির পাঁর- 
বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে পাঁরবেশের স্থায়িত্বের প্রাতই কেবল ইঞ্গিত করা হইয়াছে। ২ 
অবসর ও বিরাম হাস্যকে সৃন্ট করে। আঁদম বর্বরতার যুগে যখন জীবন সংগ্রামেই মানুষ 
কেবল নিষুস্ত থাকত, তখন হাসোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইত, হাস্য ছিল বিজয়ীর আত্ম- 
তুঁম্টির বাহ্য প্রকাশ। আজও মানুষে মানুষে কলহ, বিবাদ 'বিসংবাদ হানাহানি চলিতেছে, 
রাজনীতি সাঁহত্য ও জীবন- সর্ব এই জটিলতার ও সংগ্রামের ছবি। এখনও হাস্যের মধ্যে 
নিষ্ঠুরতা, বিজয়ের গর্ব প্রীতি ভাব ফুটিয়া উা্চিতেছে। কিন্তু সুসভ্য মানব ক্রমে তাহাঁদিগের 
অসংপ্রবৃত্তকে দমন কারতে শিক্ষা লাভ কায়াছে এবং প্রবৃত্তির নিরোধের জন্য মানবতা 
অনুকম্পা প্রভাতি ভাব হাস্যের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। হাস্য এজন্য কলমে নির্মলতর হইতেছে। 
মানব সভ্যতার ক্লমাববর্তনে এমন একটি পর্য্যায়ে হয়ত আসিবে যখন হোমারের ভাষায় “দেবতার 
হাস্যের ন্যায় পাবিন্র হাস্য” ধরাতল উদ'ভাঁসত হইয়া উঠিবে। 

সংস্কৃত সাহত্যে হাস্যরসকে বিচার করিলে ষুগভেদে তাহার প্রকাশভেদ লক্ষ্য করা যায়। 
বৈদোশক সংযোগ ও রাজনৌতক পটপারবর্তনের সাহত ভারতীয় জীবনের জটিলতাবৃদ্ধি 
পাইয়াছে অর্থনৈতিক সংঘাত দেখা গিয়াছে এবং হাস্যের মধ্যে তীক্ষতা বিদ্রুপ প্রভাতি প্রধান 
হইয়াছে। গুপ্ত সাম্াজ্যের সময়ে সামাজিক স্থাতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ফলরূপে নির্মল, মাজত 
ও বিদ্ধজনোচিত হাসোর প্রকাশ হইয়াছে কাব্যে ও নাটকে। হর্ষবর্ধনের পরবতশীকাল হইতে 

৩ 



৬২৮ সমকালীন [ মাঘ 

ভারতীয় রাজনৌতক রঙ্গমণ্টে ঘনায়মান অন্ধকারের ছায়া, মোগল আক্রমণের সাঁহত তাহা 

আঁধকতর ঘনীভূত হইয়াছে; এই সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে ফেবলমান্ন প্রহসনই সম্ট হইয়াছে। 

িববত্তনের যে অধ্যায়ে যথার্থ হাস্যরস স্জ্ট হইতে পারে রাজনৌতিক ও সামাজিক কারণ” 

বশতঃ সংস্কৃত সাঁহত্যে সেই অধ্যায়ের আবাত্ত হইতে পারে নাই। এজন্য পাশ্চাত্য সাহত্যে 
[উমার বাঁলতে যে শ্রেণীর হাস্যরসের প্রকাশ বৌচত্র্য দেখা যায়, সংস্কৃতে কালিদাস, হাল, 
শূদুক, অমর; প্রভাত মুষ্টিমেয় লেখকের রচনার বাঁহরে অপর কোথাও তাহার প্রকাশ হয় নাই। 
সামাঁজক জীবনে বিশেষ কোন জঁটলতা না থাকার আবার্ধ্য ফলর্পে একমান্ন বিদূষকই 

হাস্যর উপাদানরূপে গৃহীত হইয়াছে। সমাজের সকল শ্রেণীর জনকে সমানভাবে হাস্যের 
উপাদানে পাঁরণত করা হয় নাই। সামাজিকের ভেদও হাসরসের প্রকাশে ভেদ আনয়ন করিয়াছে। 
হাস্যরস সৃষ্টির নিমিত্ত যে উজ্জল বাদ্ধদপ্ত পাঁরবেশের প্রয়োজন তাহাও সংস্কৃত সাহিত্যে 
অংশত অনুপস্থিত। নানাপ্রকার রূপক ও সাঞ্কেতিক উপাদান, অলৌকিক কাঁহনী প্রভাতি 
ভারতাঁয় পাঠকের চিত্তকে ভাবালু ও রহস্যাপ্রয় কাঁরয়া তৃঁলিয়াছে। আলকারকগণ নবরসের 
ভেদ ও অগণ্য উপভেদ স্বীকার কাঁরলেও বস্তুতঃ যাহা প্রাধান্য লাভ. করিয়াছে তাহা কার ও 
শৃঙ্গারস। আকাস্মক আগ্নস্ফুলিজ্গের মত ইতস্ততঃ হাসা, অদভূত ও ভয়ানকরসের প্রাদ- 
ভাব ঘাঁটয়াছে। নাটক. প্রকরণ প্রভতিরসাধারণ পঁরবশেও এই আদর্শবাদী রহস্যাপ্রয় ভাবালু 
মনের পারপোষক। এজন্য বিশুদ্ধ হাস্য সংস্কৃতে দানা বাঁধতে পারে নাই। হাস্যরসসৃম্টির 
অন্তরায়রূপে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে পারি-যেমন পৌরাণিক 
আখ্যানগুলির প্রভাব, অদ্ট ও ভাগ্যের ফলবস্তায় আঁধক বিশ্বাস ও তাহার ফলে যান্তশীলতার 
হাস, দিব্য অথবা সেই শ্রেণীর আতপ্রাকৃত শন্তিতে বি*বাস, অলৌকিক শাল্তর প্রাত প্রবণতা ও 
একই শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কন। 

প্রহসন ও ভাণ হাস্যরসের প্রাত সংবেদন জানাইলেও তাহা বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর নহে। 
এবং প্রহসন ও ভাণের মধ্যে অতি অজ্প অংশই বাঁচয়া থাকায় ইহা, অনুমান করা অসঙ্গত 
হইবে না যে, ভারতীয় জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিতে তাহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারে 
নাই এবং নাটকীয় শিজ্পরূপে তাহারা সার্থক হয় নাই। মধ্যবিত্ত জীবন হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ 
ভূমি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে যে শ্রেণীভেদের পাঁরচয় পাওয়া যায় তাহাতে বর্তমানকালের 
ন্যায় কেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী খুজিয়া পাওয়া যায় না। এজন্য সামাজিক দ্বন্দ না থাকায় 
হাস্য সম্ট হইতে পারে না। সামাজিক এঁক্যের অভাবও হাস্যরসের অপারপাষ্টির অন্যতম 
কারণ। সামাঁজক সংঘাত ও জটিলতা, জাঁবনে নানাপ্রকার অসঞঙ্গাতির সৃষ্টি করে এবং 
তাহা হইতে হাসোর সৃষ্টির উপযোগী পাঁরবেশ রচিত হয়-ইহা সত্য। অপরাদকে তেমনি 
সামাজিক দ্বন্দ ও জাঁটলতা নানাবিধ সামাঁজক অকল্যাণেরও সৃষ্টি করে। ভারতীয় চিন্তা- 
ধারার আদর্শবাদ ও ধর্মীনম্ঠা যেমন সামাজিক অসঙ্গতিকে অস্বাকার করিবার মত চিত্তের 
উদ্বোতি দান কারয়াছে তেমনভাবে হাস্যরসের বিকাশের পক্ষে আংশিক প্রাতিব্ধকও হইয়াছে। 

সংস্কৃত সাহিত্যে যথার্থ হাস্যরসের অভাব যথার্থ করুণরসের অভাবের দ্বারাও ব্যাখ্যা 
করা যায়। ইউরোপে যে অর্থে ও যে ভাবে হাসরসের বা করুণরসের প্রকাশ দেখা 'িয়াছে 
সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা দেখা যায় নাই। ভারতাঁয় জীবনে রাজনোতিক বিস্লব ছাড়া অপর 
কোন সংঘাত আসে নাই। এজন্য হাস্যও করুণ যথাযথভাবে প্রকাঁশত হইতে পারে নাই। 
ফরুণরস ভাষাল্তার মাধ্যমে সংযম হারাইয়াছে। সংস্কৃত সাহত্যের আদর্শবাদ, নৌতক বিচার 
তঙ্গণ মানব জীবনের অপর্ণতার প্রাত লক্ষ্য রাখিতে দেয় নাই। 'অসংকে সংস্কৃত সাহিতোর 
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রসবেস্তাগণ পারপূর্ণ 'অসং' অথবা 'সৎ'কে পাঁরপূর্ণ 'সতর্পেই গ্রহণ কাঁরয়াছেন, কিন্তু সদসং 
এই উভ্য়াত্মক মানবজীবনের যে বিচি্ধ জাঁটলরূপ তাহা বাষ্তববৃদ্ধিতে লক্ষ্য করেন নাই। 
এজন্য ট্র্যাজেডি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে িচ্ছেদেরই নামান্তর, কমেডি মিলনেরই রুপ । কিন্তু 
আত্মার যে পাঁড়ন হইতে ট্র্যাজেড জন্মগ্রহণ করে, তাহা সংস্কৃতে প্রায় বিরল। চরমদঃখেও 
ভারতাঁয়গণ উদ্্ধ আকাশের নিঃসীমতায় সান্ত্বনার বাণী খুজিয়া পাইয়াছে, গভীর আনন্দেও 
তাহা বিধাতার দান মনে কারয়া নার্লপ্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। এই আদর্শের অপর পারমার্থক 
মূল্য থাকলেও যথার্থ হাস্যরসের সৃচ্টিতে যে দ্বন্দৰ প্রয়োজন তাহা ইহাতে নাই। শ্রীষৃন্তসুশীল- 
কুমার দে এজন্য বলিয়াছেন _ +[1676 0085 11003176 1016 10) 06 [170127 260105 
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হাস্যরসপ্রধান রচনার সার্থকতা কোথায় এবং তাহার লক্ষ্য ক এ বিষয়ে যথেম্ত আলোচনার অব- 
কাশ রাহয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে যথার্থ হাস্যরসাত্মক রচনার অভাব থাঁকিলেও যে সকল নিদর্শন 
পাওয়া যায় তাহাদের সাহাত্যিক মূল্য কম নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুই প্রকারের হইতে পারে 
প্রথমে, সামাজিক জীবনের পদুম্টিবিধান তাহার লক্ষ্য বাঁলয়া গণ্য হইতে পারে অথবা বিশন্দ্ধ 
সাহিত্যিক আনন্দদানই তাহার লক্ষ্য। সংস্কৃত সাঁহত্যে আনন্দকে ব্রচ্ষাস্বাদ সহোদর 
অনির্বচনীয় বালয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আনন্দকে উপেয় বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার 
স্বরূপ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। আনন্দের শ্রেম্ঠত্ব 1িষয়ান্তর নিরপেক্ষ । 
কিন্তু সকলযগের সাহিত্যেই একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে সাংসারক প্রয়োজনকে 'সম্ধ কাঁর- 
বার জন্য কাব্য কতদূর সহায়ক সেই বিচারের মানদণ্ডে কাব্কে বিচার করিবার। কাব্যের 
উদ্দেশ্য সং অথবা অসৎ অথবা কাব্যের সিহত নীতিবোধের 'ি সম্পক্* এ সকলপ্রশন এজন্য স্বভা- 
বতঃই উদিত হয়। অসৎ কাব্য মানুষের চিত্তবৃত্তকে অবনত কাঁরতে পারে এই শঙ্কায় আলগ্কারিক 
গণ বলিয়াছেন “কাব্যালাপাংশ্চা ব্জয়েৎ।” অসংকাব্য যে বন করা উচিত এ বিষয়ে রাজশেখরও 
বালয়াছেন “অসদুপদেশকত্বাত্তার্হ নোপদেস্টব্যং কাব্যমিত্যপরে।” কাব্য অসং হইলে তাহা 
আর কাব্য থাকবে না, সুতরাং অসংকাব্যেরও যথার্থ লক্ষ্য হইতেছে 'সং'। সমাজের অশৃভগ্নলির 
চন্র প্রকাশ কারয়া সহৃদয় জনসমাজ যাহাতে তাহার প্রতি উন্মুখ না হয় ইহাই তথাকথিত 
অসংবিষয়াত্মক কাব্যের উদ্দেশ্য। কুট্রনীমতম, সময়মাতৃকা প্রভাতি এই অর্থে উদ্দেশ্যমূলক কাব্য। 
লোকচিত্তে কবির ও কাব্যের কিরূপ প্রবলপ্রভাব তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে রাজশেখর বালিয়াছেন-_ 
“কাবি রচনায়ত্তা লোকযান্রা। সাচ নিঃশ্রেয়সমৃলম,” কিন্তু সমাজজাবনে কাব্যের প্রভাব যাহাই হউক 
না কেন আনন্দদানই কাব্যের উদ্দেশ্য ইহা স্বীকার কারলে ৩ কাব্যপাঠজনিত আনন্দে সমাজের 
কতদূর' মঙ্গল হয় এ প্রশ্ন অবান্তর বাঁলয়া মনে হয়। কাব্যকে যাঁহারা উপদেষ্টার আসনে 
বসাইয়া থাকেন ধনঞ্জয়ের মতে তাঁহারা অল্পব্াদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের আঁভমতে “লোক যাঁদ সাহত্য 
শিক্ষা পাইতে চেস্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য 
কোন চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল মাম্টারির ভার লয় নাই।” আলংকারিক 
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সম্প্রদায়ের নিকট একাঁট সত্য অজ্ঞাত ছিল না যে সংসাররূপ বিষবৃক্ষের ফল যে কাব্য তাহার 
সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ বিদামান প্রামাদবং প্রবার্ততবাম, ন রাবণাদিবং” প্রভীত উীন্ত 

ইহার সাক্ষ্য দেয়। ধর্মার্থকাম প্রভাতি বর্গের সঙ্গে কাব্যকে যন্ত করার উদ্দেশ্য সমাজ ও 

সাহিতোর ঘনিষ্ঠ সংযোগকে ফটাইয়া তুঁলবার জন্য। রদ্রুট তাঁহার কাব্যালছকার গ্রন্থে এজন্য 
বাঁলয়াছেন "মন্ কাব্যেন ক্রিয়তে সরসানামবগমশ্ততুবর্গে। লঘু মৃদু চ নীরসেহভাস্তে 
ুষ্যন্তি শাস্মেভযঃ।” ৪ লেখকের কাঁবর বা নাট্যকারের চিত্তের দুইরপ-একাঁদকে তাঁহার 
মধ্যে যেমন নব নব সৃজনকারা প্রতিভার অস্তিত্ব, অপরাদকে তেমনি সমাজ সচেতন বিচারকের 
সন্তা। কাঁবাচত্তের যে কোন ভাবকেই সাহিত্যে রূপ দেওয়া হয় না। গ্রহণ ও বর্জননীত 
অনসারে সর্বসাধারণে যাহা প্রকাশযোগ্য ও সৌন্দযামণ্ডিত তাহাকেই সাহিত্যে মূর্ত করিয়া 
তুলা হয়। সুতরাং বিষয়বস্তুর গ্রহণ ও বর্জন এবং যথাযথ রূপায়ণ ইহারা অলক্ষ্যে সৌন্দর্য, 
প্রয়োজনবোধ ও নীতিবোধের দ্বারা পরিচালত। সাহিত্যের ফলশ্রহতও অলক্ষ্যভাবে নীতি- 
বোধ, সোন্দর্য্যবোধ প্রভীতির দ্বারা প্রভাবিত। (৫) সংস্কৃত সাহিত্যে আর্টফর আর্টস সেক্ 
শ্রেণীর মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারে নাই। ধনঞ্জয়ের দশরুপকেই কেবলমান্র 
ইহার প্রাতধ্বনি খ৫াঁজয়া পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত সাহত্য যে উচ্চশ্রেণীর নৌতক 
আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইবে ইহাতে 'বাচন্রতা কোথায়? কাব্য যে দৃ্ট ও অদৃষ্ট উভয়- 
প্রকার আদর্শের প্রীতি লক্ষ্য রাখিয়া রাচত হইবে এই উদ্দেশ্যে বামন অন্যন্র বলিয়াছেন “কাব্যং 
সদদেস্টাদষ্টার্থং প্রীতিকীর্তিহেতুকত্বাং।... 'দক্টপ্রয়োজনম, প্রীতিহেতুত্বাং অদ্টপ্রয়োজনম, 
কীর্তিহেতৃত্বাং।” এখানে প্রম্ন উঠে হাস্যরসাত্বক বা ব্যগ্গাত্বক সাহত্যের শ্রম্টা কির্পে 
সমাজসংস্কারের আদর্শ নীতি, উপদেশ প্রতীতি ভাব তাঁহার কাব্যে সাল্লীবষ্ট করিবেন। কারণ, 
বিশেষ অভিপ্রায়ের প্রকাশকরূপে নিয়োজত করার দরুণ ব্যঙ্গ-সাহিত্য, সাধারণতঃ সক্কীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ৬ কবির অথবা লেখকের মধ্যে যেমন রসাস্বাদনে সমর্থ রাঁসক 
সম্তা রহিয়াছে, তেমনি মৌলিক সূম্টির ক্ষমতাও রহিয়াছে। লেখক যেমনভাবে আপনাতে 
সামাজকবূদ্ধি আরোপিত করিয়া রসাম্বাদ করিবেন, তেমনভাবে সূজনকারা চিত্ত লইয়া 
সৃচ্টিও করিবেন। ক্লোশে বলিয়াছেন যে শ্রম্টার মধ্যে “টেসউ৮ অর্থাং আস্বাদনের ক্ষমতা ও 
[জনিয়াস, অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষমতা সমানভাবে বর্তমান থাকে। ৭ অলগকারশাস্ত্ে অনান্র বলা 
হইয়াছে --“কাঁবার্হ সামাজিকতুল্য এব।” ব্যঙ্গরচনার শ্রষ্টা বিচার ও সমীক্ষা মূলক 
মনোভাব লইয়া জীবনের ব্রা বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এজন্য তাহার মধ্যে সমাজ সচে 
তনতা প্রবল। অসকার ওয়াইল্ শিল্পীর স্তার এই দ্বৈধরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজ- 
জীবন যে ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত, সে ক্ষেত্রে শ্রম্টার মধ্যে এই সমাজসচেতনতা প্রবল হইয়া ওঠে। 
বঙ্গ বিদ্রুপাত্বক রচনায় এই সচেতনতা যত প্রবল হইয়া উঠে অন্য ক্ষেত্রে সেরুপ হয়না । রসোত্তী্ণ 
কাব্যে যেমন কালিদাস, সেক সংপীয়ার, ভবভূতি, প্রীতির রচনাতে কাবর এই সমাজ সচেতন-সত্তা 
অবল-প্ত। কিন্তু যেস্থলে সমাজসচেতনতা প্রবল সেস্থলে রসাস্বাদের পরবর্তী কালে সামাঁজকের 
চিত্তে অবস্থান্তর স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ শ্রম্টাও সহ্দয় উভয়ের মধ্যেই দ্বৈধরূপ জাগ্রত 
থাকে। এই সমাজসচেতনতা দণ্ডীর কাব্য ততদ্র প্রবল নহে, যতদূর প্রবল তাহা হরিভদ্রসূরির 
প্ধূর্তাখ্যানম” গ্রন্থে বা মত্তবিলাসপ্রহসনম নামক প্রহসনে। এখানে প্রশ্ন এই যে চিত্তের কোন 
[বিশেষ অবস্থায় সহ্দয়ের চিন্তেও লেখকের ন্যায় পারিপার্রবিক সচেতনতা প্রবল হয়? রসা- 
ভাসে যের্প ভ্রান্তিতেও রসাস্বাদন হইবার পর আভাসত্বের জ্ঞান হয়, প্রহসন প্রভৃতির ক্ষেনরেও 
রসাস্যাদের অবাবহিত পরবর্তীকালে কাব্যের অন্তর্নীহত উপদেশাবষয়ে চিত্ত সচেতন হইয়া 



১৩৬৯] প্রাচীন ভারতের পাঁরবেশ ও হাস্যরস ৬৩৯ 

থাকে। ক্লোশের ভাষার এই দুইটি ক্ষণকে এসংথোঁটক মোমেন্ট ও ইনটেলেকঁটভ মোমেন্ট নামে 
আঁভাহত করা যাইতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে হাস্যরসের আস্বাদনে সহুদয়ের চিত্তে ভেদ- 
বৃদ্ধি জাগ্রত থাকে, সুতরাং প্রহসন প্রভাতি পাঠের সময়ে কি এই ভেদবৃদ্ধি আঁধকতর প্রবল 
হইয়া উঠিবে নাঃ প্রহসনে রস স্াঁস্টির ধারা বিশ্লেষণ কাঁরলে সহ্দয়ের চিত্তে যে ভেদজ্ঞান 
জাগ্রত থাকে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়, এই ক্ষেত্রে পাঠকের চিত্তও সর্বদাই কাব্যের ফল বিষয়ে 
উন্মুখ হইয়া থাকে। এজন্য ব্যঙ্গ সাহত্য কান্তা সম্মতভাবে অশূভানবৃত্তর পথ সুগম না 
কারলেও প্রত্যক্ষ ভাবে অশুভের প্রাতি ইঞ্গিত কাঁরয়া দিবে। কুট্রনীমতম কাব্য পাঠের ফলে 
সমাজে বারাঞ্গনা ধূর্ত প্রভীত 'নিম্নশ্রেণীর জনের প্রভাব হইতে শিম্টজন সতর্ক হইবে এইরূপ 
আশা পোষণ করিয়াই ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন _ 

“কাব্যামদং শৃণ্তে যঃ সম্যক কাব্যার্থপালনেনাসৌ। 
নো বণ্টতে কদাচিদ, বিটবেশ্যাধৃকুট্রনীভারতি || 

জগতের অনেক সাহিত্য এমনাক রামায়ণ মহাভারতকেও বিচার কাঁরলে দেখা যায় যে, 
আপাততঃ সমাজের মঞ্গলকর কিছুই সেখানে নাই। সুতরাং 'বিদ্রুপাত্মক বা ব্যগ্গাত্মবক সাহত্য। 
যথার্থভাবে হিতকারক হইবে কিনা এপ্রশ্ন বিচার যথার্থ কাব্যতানর্ণয়ের অনুকূল নহে। 
কাব্য যে কাল্তাসম্মিতভাবে উপদেশ দান করে এ য্ান্ত দূর্বল। সৃতরাং যথাযথ কাব্য কি এবং 
প্রাীন ও নবীন উভয় মতবাদের কিরৃপে এক্ষেত্রে সমন্বয় হইতে পারে ইহার উত্তরে সুসাহ- 
'ত্যিক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়__ “যেমন সভ্যসমাজের মঙ্গলের 
জন্য মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তকে দমন করতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে, সেই 
মঙ্গলের জন্যই এই* আত্মতুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার 
নিয়োগ হওয়া উচিত।” হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের উদ্দেশ্য মঙ্গলসাধন সে সমাজেরই হোক অথবা 
ব্যান্তরই হোক। 

হাস্যরস প্রধান রচনা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ব্রুটি বা ব্যন্তিবিশেষের ভ্রাটকে সংশোধন 
করে। এজন্য তীনব্রব্যঙ্গযুন্ত রচনা সমাজের ব্যক্তীবশেষের, অথবা জাতিবিশেষের অনেক নাট 
সংশোধন কারতে পারে। হাস্যের মধ্যে এমন একটি সক্ষম সংবেদন রাহয়াছে যাহা মানুষের 
নিভৃত স্থানে আঘাত দিয়া তাহাকে আপনার বিষয়ে সচেতন কাঁরয়া তুলে। সহস্র সংস্কারক 
সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টায় যাহা করিতে পারেন না একজন বিদ্রুপাত্বক লেখক কেবলমান্র তাঁহার 
বদ্রুপের মধ্য দিয়াই তাহা করিতে পারেন। হাস্রাসকের উদ্দেশ্য এবং কর্ম অনেক সময়েই 
অনাদৃত হয়। কিন্তু হাস্যরসক জীবনের ক্ষ্রতা লইয়া বিদ্রুপ করেন না; তাঁহার বিদ্রুপ 
সামাজিক জাঁবনে মানবের অযোগ্যতার প্রাতি। হাস্য সেই ক্ষেত্রেই ষথার্থভাবে প্রকাশিত হয় যে 
ক্ষেত্রে উহা পাঁরপাঁশ্বিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তাশীল ভাবালুতাকে জাগাইয়া তুলে। জর্জ 
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২। কাব্যমীমাংসা, দশমঅধ্যায় পৃঃ ৪৯ গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল 'সিরিজ। 

৩। ক্লীড়নীয়কমিচ্ছামো দশ্যং শ্রব্যং চ যদ. ভবেং।......বেদাঁবদ্যোতহাসানামাখ্যান পাঁরকরপনম। বিনোদ 

জননং লোকে নাট্যমেতদ, ভবিষ্যাত (নাট্যশাস্্ ১১১; ১. ১১৬--১১৭)।ধ্বন্যালোক লোচনেও বলা হইয়াছে 
তথাপি প্রীতিরেব প্রধানম্. প্রাধান্যেনান এবোল্তঃ (লোচনটাঁকা পৃঃ ১২) 
৪1 নট্যশাস্ত, প্রথম অধ্যায়, ৮--১৩ শ্লোক। 

৫&) নাট্যশাস্মে অপর একস্থলে বলা হইয়াছে যে যাহারা জাগাঁতক জীবনের দ্ঃখের গুরুভারে অত্যন্ত পীড়ত 

তাহাঁদগকে আনল্দদান এবং তাহাদের "চত্তের সন্তুষ্টীবধানের শ্নীর্মন্তই নাট্যাঁভনয়ের সৃষ্ট হইয়াছে_ 

দঃঃখার্তানাং শ্রমার্ভানাং শোকার্তানাং তপাশ্বনাম. বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতরদ (ভবিষাতি (অধ্যায় 

১৯১৯-৮১২) 

৬। তুলনীয়-সাহত্যকে কোনো একটি 'বিশেষ সামাঁজক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বর্প করে তুললে তাকে 

নাহিতা সমাজকে শিক্ষার ভার নেয়না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কাবির কাজের ঠিক উলটো 
প্রেবন্থসংগ্রহ, পৃঙ্ঠা ৪৫ প্রমথ চোধুরী ) 

৭। কাবাস্য বিরচনকালে প্রতিপত্তিকালে চ প্রাপকসত্তায়ং তেষামনািতত্বাঙ্চ ......... নোটাশাস্ম, অভিনবভারতশ- 

টকা দ্বিতীয় অধ্ায়, পচ্ঠা, ২৯৪--২৯৫ ) 



বিদেশশ সাহত্য 

সাহিত্য সংবাদ 

মৃত্যু মানুষকে যেমন বেচে' থাকার আনন্দ থেকে বণ্চিত করে তেমান মৃত্যুই মানুষের একমানত 
বন্ধ, যে দঃঃখময় জীবনযাত্রার অবসান ঘটায়। কিন্তু অকালমত্যুঃ বিনা মেঘে বন্ুপাতের মত 
মৃত্য তার হিমশীতল করস্পর্শে, কখন কার জীবনের উত্তাপট;কু নিঃশেষে মুছে নেবে তা যাঁদ 
মানুষের জানা থাকত তাহলে অকালমৃত্য হয়ত এত শোকাবহ হয়ে' মানুষকে মর্মাহত করতে 
সক্ষম হত না। কিন্তু বেদনা অথবা শোকেরও প্রয়োজন আছে, কারণ সাহিত্যের ইতিহাস এমন 
কথাই বলে যে তাবং পৃথিবীর অমর সাহিত্যসমূহের উদ্ভব তশক্ষন্ন শোকের অথবা বেদনার 
আঁভব্যন্তি থেকেই। অকালমত্যুর বেদনায় যখনই কোন কাঁবর চোখের কোণে অশ্র্াবন্দু ধারে 
ধীরে ফুটে উঠেছে তখনই তাঁর লেখনী কোনও অমরকাব্যের সূচনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। 

শোকের গভীরতা পারমাপ করার মত কোনও বিজ্ঞান আছে কিনা তা আমাদের অজ্ঞাত; 
কিন্তু শোক যে কত হৃদয়বিদারক হতে পারে তার এমন একটি দষ্টান্ত আছে যা তুলনারাহত। 
আঁদ' কাঁবর শোকাভিভূত হওয়ার ইতিহাস কত না করুণ, ক্রৌ-ীমথুনের অকালমত্ত্যুতে আঁদ- 
কাঁবর আত্মা কি পরিমাণ হাহাকার করে উঠোঁছল এবং বেদনার্ত হৃদয়ে তিনি যে মহাকাব্য সৃষ্টি 
করোছিলেন তার মূলে যে হৃদয়বৃত্ত ছিল তা নিঃসন্দেহে সহানুভূতি, ধার অভাব আজ আমরা 
প্রীতিনিয়তই অনুভব করাছি। মানুষ আজ ইট, কাঠ, পাথরের ব্যঞ্জনায় মুখর কিন্তু কত যে 
স্ৰর্ণহৃদয় বিস্মৃতি-কুয়াশার অন্তরালে মিলিয়ে গেল তার সন্ধান (এই যল্মময় ষল্মণার যুগে) 
করার সময় মানুষের কই? কাবিরা আজ স্পুট্নিকের জয়গান রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে 
কিন্তু সংস্কৃতির ভিত যাঁরা দ়্ করার প্রচেষ্টায় আত্মাহূতি দিয়েছেন তাদের যশোগান শোনানোর 
সূপ্রবৃত্তির দৈন্যতা যেন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এটা প্রগতি কি পশ্চাংগাঁত তার বিচারে সময় 
হয়ত এখনও আছে। 

একদা প্রাক-তারশের সাহত্য জগতে যে উল্কাপাত ঘটোছল সে হীতিহাসের পুনরাবা্ততে 
হয়ত কোনও চমক নেই কন্তু সৌদন যে অকালমতত্যু ঘর্টোছিল তা কোনও 'বশেষ দেশের জাতীয় 
দূর্ঘটনা নয়, সেই অকালমৃত্যু সাহত্য জগতের শোকাবহ ঘটনা । সে হীতহাসের 'ছিন্নপন্ন থেকে 
কিছ কথা শোনাবার প্রয়োজন আছে কারণ সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যপাঠকের মধ্যে যে 
আত্মিক যোগ আছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই স্মৃতি রোমল্থন। এ কোনও শ্রদ্ধাঞ্জলি অথবা 
স্তুতিবাদ নয়, এ হল অকাল বসন্তে ফুল ফোটানোর বেদনাময় কাহিনাঁ। এ বন্ধুর পৃথিবাঁতে 
কিছাাদনের জন্য হাপিকাম্নার দিনগুলো কাটিয়ে দেবার জন্য কত প্রাণইতো আসে যায় কিন্তু যে 
জীবন অন্যকে আনন্দ দেবার কাজে ব্রতী থাকা কালে অকস্মাৎ গচরানদ্রার দেশে পাঁড় দেয় তাকে 
আমরা 'বস্মীতির অঙ্কে স্থান দই ণক করে? টমাস ক্লেটন উলফ এমনই এক সাহত্যসাধক 
ঘাঁর অকালমত্যুতে সাহত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষাত হয়োছল আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বংসর 
আগে। বহু উজ্জল নক্ষম্নের মাঝে টমাস উলফ যেন আরো অনেক দূরের অখ্যাত কোনও নক্ষত্র 
যার আলো এ পাঁথবীর বুকে কখনও পড়ে, কখনও পড়ে না। 



৬৩৪ সমকালীন [ মাঘ 

টমাস উলফের সাহিত্য সাধনার আয়ুজ্কাল মাত্র নয় বংসর। কিন্তু এই স্বজ্প সময়ে 
সংসাহত্য সৃন্টির যে ভূমিকা তানি রচনা করে গেছেন তা নিয়ে আজও বাক-বিতণ্ডা্র অন্ত 
নেই অনেকেই তাঁর বিরূপ সমালোচনা করেছেন কিল্তু উলফের সমগ্র সৃষ্টির মাধূর্য্কে নস্যাং 
করবার মত ব্যন্তত্বের দেখা আজও মেলেনি। কঠোর সমালোচনার পর সকলেই স্বীকার করেছেন 
যে বৃহৎ ভ্রুটি বিচ্যুত থাকা, সত্তেও তাঁর সৃস্টি মহত এবং শিল্পাশ্রয়ী। ' কিন্তু এই স্বীকারোন্তির 
পরও যে প্রশনাটি অমীমাংসিত থেকে যায় তা হল উলফেরফ্লাস্টির শ্রেণীবিচার। যে রচনা প্রসাদ- 
গুণে সমৃদ্ধ অথচ যার কোন ব্যকরণ নেই সে রচনা শ্রেণীতে স্থানলাভ করবে তা 'নয়ে 
প্রচুর তর্ক বিতর্ক হয়েছে কিন্তু কোনও মীমাংসা হয়ান হওয়ারও কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে 
হয় না কারণ পনেরশত পৃন্ঠার উপন্যাস পাঠের পর মনে হয় এ উপন্যাসে দর্শন, মনস্তত্ অথবা 
নাটকীয় মুহূর্ত কোথায় কিম্বা এত শব্দবহুল বাকধারার নির্ঝর থাকা সত্বেও এ উপন্যাস 
উলফের আত্মগর্কের ইতিহাস। তাঁর রচনা পাঠ করে কয়েকজন 'বাশিম্ট সমালোচাকের মনে 
হয়েছিল এমন অসার পদার্থ সমালোচনার অযোগ্য কিন্তু বিরুপ মন্তব্য সত্বেও উলফের পাঠকের 
অভাব ছিল না। সর্বাপেক্ষা বস্ময়কর ঘটনা হল, নোবল লারিয়েট সিনক্রেয়ার লুইস যখন এক 
বন্তৃতা প্রদানকালে সমসামায়ক আমোব্কান সাহত্য সমালোচনার পাঁরপ্রোক্ষতে উলফের সৃম্টির 
প্রতি আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তখন কিন্তু কেউ বিন্দমান্র প্রতিবাদ করেনান অথচ উল- 
ফের বিরুদ্ধ সমালোচকের অভাব নেই। 

কয়েক বংসর পূর্বে অপর এক নোবল লারয়েট উলিয়ম ফকনার যখন আধুনিক আমে- 
রিকান সাঁহত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে লুইসের প্রশংসার প্রাতধধনি করে বললেন সাহিত্য 
রচনার ক্ষেত্রে পরীক্ষিত নিয়মাবলীর অনুসারী না হয়ে নৃতন কিছু সংস্টির প্রেরণয় কোনও 
সাঁহাত্যিক যাঁদ উদ্বূদ্ধ হন সে ত আনন্দের কথা-যেমন উলফের রচনা যা আজও ব্রুটিপূর্ণ বলে 
মনে হয়কিল্তু তাঁর রচনা পাঠ করে যে পাঁরমাণ আনন্দল:ভ করা যায় তার 'বাঁনময়ে সেই সৃন্টিকে 
মহৎ সাহত্য হিসাবে অভাহত করলে ক্ষাতি কিঃ এ বিষয়ে ফকনারের মত খণ্ডন করার যাযুন্ত 
সম্ভবতঃ নেই কারণ যাঁদ কোনও শিজ্পকর্মে কঠোর ব্যকরণের অভাব থাকে অথচ সেই শিজ্প 
রাঁসকজনের কাছে আনন্দদায়ক হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা মহৎ এবং এমন শিল্পকর্ম নিশ্চয়ই 
প্রশংসার যোগ্য। তাই যখন দেখ ফকনার আধুনিক আমেরিকান সাহাত্যিকদের তালিকা প্রক- 
রণকালে সর্বাগ্রে টমাস রেটন উলফের নাম উল্লেখ করেছেন তখন বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ থাকে 
না। সেই তালিকায় "দ্বিতীয় নাম হল উইলিয়ম ফকনার। 

অতলান্তিক' মহাসাগরের কূলে যা্তরাম্ট্রের অন্যতম ক্ষদ্র রাষ্ট্র নর্থ ক্যারেলাইনার ক্র 
তম সহর এ্যাশোভলে তখন শীতের মরসূম। ১৯০০ সালের ৩রা অক্টোবর, ক্ষদ্রু যাশোভিল 
শ্দ্র তুষারের আস্তরণে নিজশীব কিন্তু বিচিত্র ধন শব্দের আনুকূল্যে বোঝা যায় ষে প্রাণের 
উত্তাপ কিছ ক্ষীণ নয়। ক্ষাঁণ ত নয়ই বরণ নৃতন প্রাণের পদসণ্টারের আনন্দবার্তা কোনও এক 
প্রস্তর খোদাইকারা মিঃ ডাবলিউ ও উলফকে হর্যামীশ্রত বিমর্ধতায় উদ্বেল করে তুলেছে । আজ 
আর কাজে মন লাগছে না তাঁর; ছোন হাতুড়ী একপাশে রেখে দিয়ে তিনি দূরে তাকিয়ে আছেন 
তুষারে ঢাকা ফার গাছগুলোর দিকে। নানারকম "চিন্তার বর্ণালী তাঁর মানসপটে ব্জ্ধ্দের মত 
চকিতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনি জানিয়ে দিল যে এ 
পৃথিবীতে একাঁট নূতন প্রাণের জন্ম হল, এখন থেকে এ পৃথিবাঁর সবকিছুতেই যার সমান 
অধিকার। (আগামীবারে সমাপ্য) 



১৩৬৯] বিদেশ সাহিত্য ৬৩৫ 

নুতন গ্রন্থ, 

স্বাওয়ার ফর মিসেস হ্যারস £ পল গ্যালকো। 
উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়োছিল বেশ কয়েক বংসর পূর্বে কিল্তু গত বৎসরে যে সংস্করণটি প্রকাশিত 
হয়েছে তাইই এখন পাওয়া যায়। পল গ্যালিকো এক আশা নিরাশার দ্বন্দের মনোজ্ঞ কাঁহন্ী 
উপন্যাসাঁটতে লিপিবদ্ধ করেছেন। মিসেস হ্যারিস তার অন্যতম চাঁরন্র চিন্রণ। 

মিসেস এডা হ্যারিস, পাতলা গড়নের ছোটখাট মানুষ চুলে পাক ধরেছে কিন্তু আপে- 
লের মত লাল গালের ঠিক উপরেই দ:ুজ্টামভরা ছে'ট ছোট চোখদুটিতে ব্াদ্ধর দীপ্ত সহজেই 
চোখে পড়ে। অক্লান্ত পরিশ্রমের ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে, দারিদ্রের ভ্রুকাটি তাঁর অভিশাপ। [মিসেস 
হ্যারিস লণ্ডনে ঠিকা বিয়ের কাজ করেন। আত্মীয় বান্ধব বলতে একমন্র মিসেস বাটারফিল্ড 
ছাড়া আর কেউই নেই। লণ্ডনের কয়েকটি পাঁরবারে মিসেস হ্যারিস কাজ করেন সকলেই তাঁকে 
ভালবাসে । সুখ দুঃখের আঁবামশ্র অনুভূতিতে মিসেস হ্যারসের 'দিনগাঁল কোন রকমে কাটাছল 
কিন্তু হঠাৎ একট অসতর্ক মুহূর্ত তাঁর মনে এক দুরাকাঙ্খার বীজ বপন করার ফলে তাঁর জীবন 
যাত্রার ধারা বদলে গেল। 

তাঁর অন্যতম মনিব লোভ ডন্টের আলমারীতে একাঁট পোষাক তাঁকে এমনভাবে আকৃষ্ট 
করল যে সেই মূহ্তে প্রতিজ্ঞা করলেন এ পোষাক তাঁর চাইই, অনুসন্ধানে জানলেন পোষাকাঁট 
খৃঁষ্টয়ান দিওরের তৈরী, মূল্য চারশ পাউন্ড । মিসেস হ্যারস প্রথমে দমে গেলেন বটে কিন্তু 
প্রাতিজ্ঞা রক্ষার জন্য দু প্রাতজ্ঞ হলেন, তিনি ভুলে গেলেন যে চারশ পাউণ্ড মূল্যের পোষাক 
পারধান করা তাঁর শোভা পায় না। সরু হল অসাধ্য সাধনের চেম্টা। ধারে ধারে যখন প্রয়োজন 
মত অর্থ অন করে মিসেস হ্যারস প্যারিস আঁভমুখে যাত্রা করছেন ঠিক তখনই উপন্যাসের 
আরম্ভ। 

প্যারসে পদার্পণ করে মিসেস হ্যারিস, উদ্দাম অথচ কৃত্রিম জীবনযান্রার স্রোতে ভাসমান 
কয়েকটি চীরন্রের সঙ্গে পারচিত হলেন এবং তাঁদের জীবনের কৃত্রিম সমস্যার সমাধানে মিসেস 
হ্যারিস নিজেকে জাঁড়য়ে ফেললেন। তারপর কেমন করে সব কিছুর সমাধান করে সেই পোষাক 
যার নাম টেম্পটেশন, পাঁরধান করে লণ্ডনে ফিরলেন সে এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহনী। কিন্তু 
পোষাকাঁট মিসেস হ্যারিসের ভোগে লাগল না কারণ একজন আভনেত্রী সোঁটকে অসাবধানবশতঃ 

পাঁড়য়ে ফেলে। 
উপন্যাসাটর অন্যতম মাধূর্যয হল, সামান্য গল্পাংশের মাধ্যমে অসীম হৃদয়ানূভাঁতির 

প্রকাশ এবং ছোট ছোট ঘটনার অবকাশে কয়েকটি চাঁরন্রের সার্থক আত্মপ্রকাশ । প্যারিসের কারিম 
জীবনবোধের মূলে মিসেস হ্যাঁরসের সহানুভঁতিসূচক বিদ্রুপ রীতিমত উপভোগ্য । অপর একটি 

লক্ষাণীয় বিষয় হল সমগ্র রচনাশৈলনীর মধ্যে কোনও কৃন্িম বিদগ্ধতার আস্ফালন নেই। সরল ও 
সরস সংলাপ এবং সহজ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একাটি জঁটল মূহ্তের প্রতিফলন উপন্যাসাটর ভার- 
সাম্য রক্ষা করছে। 
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চরিত্রের নাম 

হরকুমার 
হরকুমার 

হরচর্্ 

হরমোহণ 

হরমোহন বসু 
হরলাল 
হরশংকর 
হরসুন্দরী 

হরিচরণ 

হরিদাস 

হরিহাস 
হরিনাথ 
হিমাতি 
ভরিমতি 

হরিমোহন 
হরিমোতিনশ 

হরিশ 

হরিশচন্্র হালদার 

হরিহর 
হরিহর 
হরিহর 

হরির মুখুজ্যে 
হবেন 
হরেন 

হলা মালা 

হাজরা 

হারাধন 

হারাণ বাবু 

হারাণ ডাক্তার 

হাসি 
হিমাংশুমালী 

রবান্্র-রঢনায় চরিত্র-সুঢা 

" তত মৈত্র 

গ্রন্থের নাম গজ্পের নাম 

গঙ্পগন্চ্ছ মেঘ ও রৌদ 
এ মাল্যদান 
এ ব্যবধান 

এ দেশাপাওনা 
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হাস্য কৌতুক খ্যাতির বিডদ্বনা 

্ মধ্যবন্তিনগ 
চাগ্য কৌতুক আশ্রম পাঁড়া 

এ চিন্তাশীল 
গল্পগচ্ছ হালদার গোষ্ঠী 

ঁ দুবদ্ধি 
ডিেটিভ 

বর নামঞ্জুর গঙ্প 
চতুরংগ 

গোরা 
গঞ্পগচ্চ্ছ 'অপরিচি হা 

দপচরণ 
এ, উলুখডের বিপদ 

হাস্য কৌডুক আন্ত্যেষ্টি সৎকার 
গজ্পগ্চ্ছ গৃপ্তপন 

এ ত্যাগ 

গল্পগচচ্ছ প়লানম্বর 
শোধ বোধ 

ও 
কর্মফল 
মালঞ্চ 
গল্পগচ্ছ ফেল 
হাস্য কৌতুক রোগের পীড়া 
গোরা 
গল্পগচ্ছে নিশীথে 
রাজধি 
গল্পগচ্ছে ব্যবধান 

রবীদ্র-রচনাবলী খণ্ড 

উনবিংশ 
হাবিংশ 
পঞ্চদশ 

ঘাবিংশ 
এ 

মচ্ 
অথ্টাদশ 
ষচ্ঠ 

এ 

ত্রয়োবিংশ 
ঘ্বাবিংশ 
একবিংশ 

চত্বিংশ 
সপ্ত 

্ঙ 

ত্রয়োবিংশ 
ঘ্বাবিংশ 

ঁ 
মধ্ঠ 
দ্বাবিংশ 
সপ্তদশ 

ত্রয়োরিংশ 

সপ্তদশ 
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হপরা সিং 

হেমনলিনা 

হেমস্ত 

হেমস্ত 

হেমশশী 

হৈমস্তী 
হৈমবতা 

গ্রন্থের নাম 

গল্পশচ্চছ 
নৌকাডুবি 
গল্পগচ্ছে 
দুইবোন 
গল্পগন্ছ 

এ 
এ 
এ 

রবীচ্ু-রচনায় চারত-সচ 

গঙ্গের নাম 

গ্হ প্রবেশ (নাটক) 
ও 

শেষের রাত্রি (গঞ্প) 
শুভদ্ষ্টি 

তাগ 

বিচারক 

দৃষ্টিদান 
হেমন্ত 
মুক্তির উপায় (গল্প) 

এ (নাটক) 

সমাপ্ত 

সপ্তদশ 

একাদশ 
উনবিংশ 

একবিংশ 

ত্রয়োবিংশ 
বোড়শ 

ও 

ষড়বিংশ 



আলোচনা 

“বজ্ঞান ও সাহত্য' প্রসঙ্গে 

গত কার্তিক সংখ্যা সমকালীনে শ্ত্রীযুন্ত হিরণ্যাপ্রয় আমার লিখিত শবজ্ঞান ও সাহতা, প্রবন্ধের 
উপরে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাঁর। তাঁর মতামতের 
প্রাত যথেন্ট শ্রদ্ধা রেখেও মনে হয় তানি প্রবন্ধাটর একাট বিশেষ বাক্যের ক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা 
বা বন্তব্যকে সম্করূপে অনুসরণ করতে পারেন 'নি, অথবা আমি আমার বন্তব্য পারবেশনে অক্ষমতা 
প্রদর্শন করেছি। সে যাই হোক, আমার বন্তব্যটি ছিল এই--পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানের 'বাভন্ন 
শাখাকে স্বতন্ত্র করে রাখার রাঁতি প্রবার্তত হয়েছে; একের সংগে অন্যের বিরোধ স্পন্ট করে 
তোলা হয়েছে-...।” একথার মধ্যে আমি বলতে চেয়োছ যে বিদেশে জ্ঞানীবজ্ঞানের 'বাভল্ন শাখার 
পারক্রম এত স্বতন্ত্র পর্যায়ের যে একটি শাখার ছান্র অপর বিভাগ সম্বন্ধে প্রায় অন্ঞ থাকেন। 

একথা সত্য টেকনলাঁজর ক্লাসে সাহত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি পঠনের ব্যবস্থা আছে। 
পাশ্চাত্যে কেবল নয়, আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু তার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যতদুর 
জানি বিজ্ঞানের ছাত্ররা ক্লাসে সাহিত্য পাঠের ন্যনতম সুযোগ লাভ করেন না। চাঁকৎসা বিজ্ঞানকে 
যাঁদ টেকনলজিভুন্ত করা যায় তাহলে বলবো সেখানেও এ সুযোগ নেই। বাণিজ্য শাখার স্নাতকোত্তর 
ছাত্ররাও এতে বাণ্ঠত। একমাত্র ইঞ্জনীয়ারং ক্লাসের প্রথম দৃ-বছরে এবং বিশবাবদ্যালয়ের বিজ্ঞান 
কলেজে এম এস সি (টেক) ক্লাসে অর্থনীতি, এবং এঁ সংকান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠ্য- 
তালিকার অন্তভূন্ত করা হয়েছে। এই সব শাখাতে ছাত্রসমাজের অতি নগণ্য অংশ বর্তমান। 
কাজেই আধকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা (বিজ্ঞানের) কলাবদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবাহত থাকেন। 

বিজ্ঞানের নানা আবি্কার সমাজ সাহত্যের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সাত্য, কিন্তু আমাদের 
দেশে সেই পরিবর্তনের ধারা আত ক্ষীণ। অবশ্য শ্রীযুস্ত হিরণ্যাপ্রয় তাঁর আলোচনার শেষের 
দিকে! এর উল্লেখ করেছেন এবং এমনাক প্রচ্ছল্নভাবে সমর্থনও জানিয়েছেন। বাংলাভাষায় জন- 
প্রয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কাল খুব সাম্প্রতিক নয়, তবে বাংলায় সাহিত্যচর্চার বয়সের 
তুলনায় তা নিঃসন্দেহে অল্প। এ*রা সহজেই প্রশন তুলতে পারেন এই শুভ প্রচেন্টাতে ক-জন 
সাঁহত্যের ছান্ন উৎসাহিত হয়েছেন? বাংলা দেশের সাময়িক পন্রিকাসমূহের কর্মধারা অনুসরণ 
করলে কথাটি প্রাঞ্জলিত হবে। দেশে অনেক সাময়িক পন্র-পন্রিকা আছে। কটি পান্িকায় বিজ্ঞা- 
নের প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়? দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের নানা বার্তা 
পৌঁছে দেবার কাজে কটি সম্পাদক অগ্রসর হয়েছেন- সম্প্রাত যুগান্তর ও আনন্দবাজার পান্লি- 
কায় রবিবারের সামায়কী পৃষ্ঠায় কিছ; কিছ; জনাপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে-_কিন্তু 
প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকৃঃ অনেক সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরা তাঁদের পপ্রিকায় মাঝে 
মাঝে বিজ্ঞান-বার্তা (বৈদোশক দূতাবাস থেকে প্রোরত বৈজ্ঞানিক সংবাদের টুকরো) ছেপে 
যেন দায় পালন করেন। এইভাবে বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে অবহেলিত হয়ে রয়েছে 
অন্ততঃ আমাদের দেশে। বৈজ্ঞানিক উপন্যাস (কথাটা হয়তো শুদ্ধ নয়, তাহলেও এর অর্থ 
বোধহয় অপরিষ্কার নয়) মাঝে মাঝে বস্দমতাঁ মাসিক পরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রকাশকেরা 
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কতটা শ্রম্ধা এবং উৎসাহের সংগে তা প্রকাশ করতে অগ্রণী হন তা 'নয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। 

বাংলাভাষায় জনাপ্রয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁন্নকা একাঁট, তাছাড়া বিজ্ঞানের বিশেষ শাথাকে 
কেন্দ্র করে আরো দু-তিনটি পান্রকা আছে। প্রথমটি হচ্ছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান । এর দাম বোৌশ 
নয়, কিন্তু এর প্রচার-সংখ্যা প্রকাশ করলে লজ্জা পাবার সম্ভাবনা । 

আলোচনার মধ্যভাগে শ্রীযুক্ত হিরণ্যপ্রিয় বলেছেন বিজ্ঞান মানুষের সংগে প্রকৃতির 
[বিরোধ ঘটিয়েছে। এট সাঁহাত্যকের আভিযোগ। প্রকাঁতি তার অন্তার্নীহত রহস্য সর্বদা 
সংগোপনে রাখতে চায় একথা আমাদের যূগ যুগ ধরে শুনিয়েছেন কাল্পাঁনকেরা, সাহিত্যসৃষ্টি- 
কারেরা। প্রকৃতিকে দূজয় তারাই বলেছেন এবং কপনা করেছেন এর রহস্য উদ্ঘাটিত না হওয়া 
বাঞ্ছনীয় তা না হলে তাঁদের সৃষ্ট কল্পলোক, রূপকথার রাজ্য শূন্যে মীলিয়ে যাবে। 

এসব সত্বেও কিছ: সংখ্যক মানুষ সাহাত্যকের কজ্পলোকের মায়াজাল 'ছন্ন করে প্রকাতির 
অবগ্ঠন উন্মোচন করে মানুষের সংগে তার সম্পর্ক নিবিড়তর করে তুলেছেন_-আজ মানুষ 
প্রকীতর অন্তরে লুকায়িত অজন্ত্র রত্ন নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে-এতে বিরোধের সূত্রপাত 
কোথায় ? 

মানুষের সংগে মানুষের যে বিরোধ স্ান্টর কথা সমালোচক উল্লেখ করেছেন তা মেনে 
নেওয়া গেলেও মানুষের সংগে নিজের আত্মার বিরোধ সৃষ্টি করেছে 'বজ্ঞান-এতবড়ো আঁভ- 
যোগ স্বীকার করা চলে' না। অবশ্য তিনি তাঁর বন্তব্যকে যথেস্ট প্রাঞ্জল করবার প্রয়াস পান নি। 
একথা সাত্য বিজ্ঞানের যে সব 'সদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত প্রকাঁশত হয়েছে তার সংগে আত্মার বিরোধ 
অত্যন্ত অস্পম্টভাবে দেখা গেলেও একে স্বতগীসদ্ধ বলে মেনে নেওয়া চলে না। নিউটনের বিজ্ঞান 
আমূল বদলে গেল আইনম্টাইনের গবেষণার ফলে। পাশ্চাত্য দার্শীনকেরা দেশ ও কাল নিয়ে 
যেসব তত রচনা করেছিলেন তার স্পন্দন অনুভব করা গেল আইনস্টাইনের দেশ _কাল-_ 
আপেক্ষিকতত্তের মধ্যে। একথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞানের রথ স্থাবর নয়, জংগম। কাজেই 
আগামীদিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্ধাস-সন্ত মানুষ নব নব উদ্ঘাঁটিত তথ্য ও তত্বের ভেলাতে 
চড়ে আত্মার সংগে তার নিজের সম্পর্ক আরো গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম হবে না তা-ও 
কেউ সজোরে বলতে পারেন না। 

বাস্তববাদী সাহত্য সম্বন্ধে সমালোচক সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, “এদেশে সাহত্যে 
যন্াবিজ্ঞানের প্রভাব এখনো তত উৎকট হয় নি। বাস্তববাদী সাহিত্য সাম্যবাদী দেশে প্রসারলাভ 
করেছে কিন্তু তাতে রসোত্তীর্ণ অংশ কতখানি তা পাঠকেরাই বিচার করবেন।” এখানে তানি 
বাস্তববাদী সাহত্য বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা পাঁরিহ্কার হয় ন। যেহেতু যল্নবিজ্ঞান 
নিয়ে কথা বলবার পরই তিনি এই প্রসংগ টেনেছেন তাহলে কি বুঝবো বিজ্ঞানের প্রভাব পল্ট 
সাহত্যকে তিনি বাস্তববাদী সাহিত্য বলেছেন? তাই যাঁদ হয় তবে তা কি কেবল মান্ন সাম্য- 
বাদ দেশে প্রসার লাভ করেছে? এই সাম্যবাদী দেশ কথাটিও প্রাঞ্জল নয়। তাহলে ফি ধরে 
নেবো সমালোচক এতে সোবিয়েত রাশিয়া এবং কম্যনিজম আদর্শে বিশ্বাসী দেশের কথাই 
বুঝিয়েছেন? তবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হবে--পাশ্চাত্যের বা প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে কি বাস্তব- 
বাদী সাহত্যের প্রসার লাভ ঘটে নি? অবশ্য যাঁদ বাস্তববাদী অর্থে কময্যানজমের আদর্শ বহন- 
কারী সাহিত্য বোঝায়, তাহলে স্বতন্ম কথা। 

হরণ্যাপ্রয়বাবূর আর একটি উত্তি এখানে পুনরায় তুলে ধরবো। সেটি হচ্ছে প্যন্্- 
বিজ্ঞানের উন্নাতর সংগে সংগে মানুষ ক্লমেই উৎপাদন যন্রের ক্লীড়নক হয়ে পড়ছে, সমাজ-জীবনে 
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বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, দুঃখ বেদনার পাঁরমাণ বেড়ে চলেছে. ...ইত্যাঁদ।” এক কথায় তিনি 

যাবতীয় অশান্তির দায়-দায়িত্ব এই বোবা যল্দ্রবিজ্ঞানের স্কন্ধে চাপিয়ে 'দিয়েছেন। কিন্তু 
তা ি সর্বাংশে সাত্য? যন্রাবিজ্ঞানের সর্বাধূনিকা উন্নতির বহপূর্বেও কি বিৰৌধ, যুদ্ধ, 'হিংসা- 
দ্বেষের ঘূর্ণাবর্ত সমাজজীবনকে কলুষিত করে নি? দুর্বল কি নিপাঁড়িত হয় নি, মানুষের 
দুঃখ বেদনার পাঁরমাণ কি কোন অংশে কম ছিল? অপ্রাপ্ত এবং অতৃপ্তির জ্বালা তখনো ক ছিল 
নাঃ যুদ্ধের এবং হিংসার উল্মত্ততা এবং হলাহল কি সমাজ জাঁবনকে বারে বারে বিশৃঙ্খল করে 
ধন? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যখন এর সত্যতা সহজেই অনুভব করা যায় তখন কেবলমানর 
যন্্র বিজ্ঞানের পরে সব দোষ আরোপ করবার এই স্পৃহা কেন? সবচেয়ে দুঃখের কথা রবীন্দ্ুনাথ 
পর্যন্ত তাঁর মুস্তধারা এবং রন্তকরবী নাটকে যল্নকে' এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে পাঠক সাধারণ 
তাকে বিভীষকা ছাড়া আর কিছ ভাবতে পারেন না। 

আমাদের সাঁহাত্যকেরা আজ এক সান্ধক্ষণে পৌছেচেন। আশঙকা হয় তাঁদের বিজ্ঞান- 
1বমুখতা বজায় থাকলে অর্থাৎ "বিজ্ঞানের প্রাত অহেতদক বিদ্বেষ থাকলে এবং পুরাতন সংস্কা- 
রের দূর্বল 'দিকাঁটর প্রাতও অন্ধ মমত্ব অপারিবর্তনীয় হলে, বিজ্ঞান ও সাহতোর বিরোধ ক্রমশই 

বেড়ে চলবে, যেহেতু এই এঁকাসাধনে সক্ষম একমাত্র সাহিত্যিকের লেখনী। একারণেই সমগ্র 
সাঁহত্যিকদের একথা পুনরায় ভেবে দেখবার লঙন সমুপস্থিত। 

আঁময়কুমার মজনমদার 

“বিজ্ঞান ও সাহত্য' প্রসঙ্গে 

শ্রআময়কুমার মজুমদার বিজ্ঞান ও সাহত্য প্রসঙ্গে আলোচনায় বাংলা ভাষায় জনাপ্রয় বৈজ্ঞানিক 
প্রব্ধ রচনার বিষয়ে যে কথা উল্লেখ করেছেন তা সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচকরা অনুধাবন 
করবেন বলেই বি*বাস করি। আঁময়বাব আসল চিন্লাটই তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের অসংখ্য 
পত্রপন্রিকার শহধূমান্র কয়েকটিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে কিন্তু আরো দুঃখের 
বিষয় সমসামায়ক স্াহত্য সমালোচকেরা নতুন কোন লেখকের প্রথম গল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা 
করতে 'ভালোবাসলেও সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর কোন উল্লেখ করেন না। এই অভিযোগ 
থেকে খ্যাতনামা পান্রকাগুলোকেও বাদ দেওয়া যায় না। 'বাভল্ল পন্রিকায় কিছু বৈজ্ঞাঁনক প্রবন্ধ 
ও বম্যরচনা লেখার পর অনেক সমালোচক ও সাহত্যের প্রবন্ধ লেখকদের সঙ্গে আলোচনা করে 
দেখেছি যে তাঁরা এগুলোকে সাঁহত্যের অন্তভুন্ত করেন না, তাঁদের মতে এগুলো বিশেষ ফিচার 
মা্। ফিচার-_এই ইংরোঁজ কথাটির ওপর আমার আস্থা নেই যাঁদও কথাটি সাম্প্রতিককালে বহূল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাহিত্য আজকাল বিভিন্ন গোম্ঠী ও পান্রকার সংকশর্ণ বন্দরে আবম্ধ 
হয়ে আছে বলেই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে না কিংবা সূম্টির সম্ভাবনা থাকলেও প্রকাশের পথ 
পাওয়া যাচ্ছে না। 

এপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকদেরও দায়িত্ব আছে। দুরূহ শব্দ কন্টাকত প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হলে এধরণের প্রবন্ধ আগ্রহের চেয়ে বিরান্তই উৎপাদন করবে। বিজ্ঞানকে নতুনভাবে 
উপস্থাপিত করতে হবে। ছোটদের পন্িকা থেকেই এ কাজ শুরু করা দরকার। কিন্তু খ্যাতনামা 
ছোটদের পার্রকাও ভূতপ্রেত ও রূপকথার গল্পে ভার্ত। 
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এবার বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রসংগে মূল বন্তব্যে ফিরে আসা যাক। বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে 
'মানুষের আত্মার বিরোধ সৃষ্টি করেছে- একথা আময়বাবু মানতে চান নি। সাহিত্য বিবর্তনবাদ, 
আপোক্ষিকতাবাদ ও ফ্রয়েডী মনস্তত্ব দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে সেকথা আগেই উল্লেখ করোছ। 
একালের সাহিত্যে একালের সমাজের প্রাতফলন হয়েছে, সে যে পাঁরমাণেই হোক না কেন। আজ- 
কের সমাজে বেদনা দুঃখ বেশী বিকৃত জীবন, অন্তঃসারশন্য মানবমন আর যৌনক্ষুধা প্রসারিত। 
এইসব যন্বিজ্ঞনের জন্যে অনেকাংশে দায়ী তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক 
[বিশ্লেষণে মানুষ নিজের সম্বন্ধে মহত্ববোধ খুইয়েছে। পিতামাতার স্নেহ ভালোবাসাও তাও 
ফ্লুয়েডের বিচারালয়ে বিচার করা হয়। অর্থনোতিক কারণ যাই হোক না কেন বিজ্ঞানের উন্নাতির 
সঙ্গে সঙ্গে যৌথপরিবার প্রথা সবদেশেই ভেত্গে পড়েছে এবং এদেশেও তার শুরু হয়েছে। 

এই সঙ্গে ধর্মের কথাটাও ধরতে হবে। খ্যাতনামা দার্শীনক হোয়াইহেড বলেছেন যে 
বিজ্ঞানের উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে লোকের ধর্মপ্রবণতা কমে আসে। একথা সকলেরই জানা আছে ফে 
ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকট বিরোধ দেখা যাওয়ায় মধ্যযুগের ইউরোপে অনেক খমতনামা বৈজ্ঞা- 
নিককে লাঁজজত হতে হয়েছে। আজ বিজ্ঞান জয়লাভ করেছে, সেজন্যে ধমেরি সঙ্গে তার কোন 
[বিরোধ প্রত্যক্ষ কার না সেই সঙ্গে মানুষের সথ্গে মানুষের আত্মার সংঘাত কোথায় তা স্পস্ট 
বুঝতে পারি না। একথা আলোচনায় আমার গ্যেটের ফাউস্ট-এর কথা মনে পড়েছে, সেখানে শয়- 
তান মানুষকে সবাকছু দিতে চাইছে, সর্বশান্তর বিনিময়ে সে চাইছে মানুষের আত্মা। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পূর্বে সাহত্য অবশাম্ভাবী ছিলো, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক 
হয়েছে। মনবষ্যত্ব বিভন্ত হয়ে গেছে, এই জন্যে সাহত্যের মধ্যে সে আপনার পাঁরপূর্ণতার 
আস্বাদলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।' কিন্তু সাহত্য মানুষ সম্বন্ধে মহত্ববোধ আর জাগ্রত 
করছে না বলেই মনে হচ্ছে, বাস্তববাদী সাহত্য সম্বন্ধে তাই আমি সংশয় প্রকাশ করোছ। 
কমদ্যনিজমের আদর্শবহনকারাী বাস্তববাদী সাহত্য বা সাম্যবাদী দেশে প্রসারলাভ করেছে তাতে 
রসোত্তীর্ণ অংশ সামান্যই । ক্ষেতখামার ও কলকারখানার নিখুত বর্ণনাই যাঁদ সাহত্য হয় তাহলে 
সব সাংবাদিকই বড় সাঁহাতিক। আরেকধরনের বাস্তবাদী সাহত্য হচ্ছে বিকলাঙ্গ জীবনযাত্রা 
ও অসুস্থ মনোবিকলনের চিত্রণ। পাঁথবীর সমস্ত দেশেই যল্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব ব্যর্থ বলে এধ- 
রণের চিন্তাধারায় সবদেশের সাহিতোই প্রসার লাভ করেছে। জেমস জয়েস, কাফকা প্রভাতি 
সাহাত্যকের প্রভাব বহুদূর প্রসারিত কিন্তু এই প্রভাবযুক্ত সাহিত্য গণচেতনা কোথাও জাগায় 
নি, পাঠকদেরও বিরান্তু এসেছে, লেখককে শান্তশালী বলে স্বীকার করে নিলেও এধরণের লেখা 
পড়ে লোকে আরো অসহায় বোধ করছে। 

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির আগে পাঁথবীতে দুঃখ বেদনা ছিলো মানুষের সঙ্গে মানুষের 
বিরোধ ছিলো। কিন্তু এত উৎকট ছিলো না, এত সর্বগ্রাসীও ছিলো না তার প্রভাব, মানুষের 
সঙ্গে তার নিজের বা আত্মার সংঘাতও দেখা দেয় নি। যল্রাবজ্ঞান মানুষের জৈবিক প্রয়োজন- 
গুলোকে যাল্তিক করে তুলেছে, সামাজিক সম্পর্কে জাঁটলতা এনেছে। খ্যাতনামা নগর বিজ্ঞানশ 
লুই হামফোর্ড তাঁর টেকনিকস এও সিভিলাইজেশান, গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে 
বলেছেন যে যন্ত্র স্বৈরাচার থেকে মানুষকে ম্ান্ত দেওয়া অসম্ভব নয়। যন্বিজ্ঞানের সফল 
সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না. কৃফল হচ্ছে মানুষের আত্মিক ব্যাপারে । পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ 
সাহাত্যকেরা, এথেকেই মাস্তর পথ দেখিয়েছেন মানুষকে যুগে যুগে। রবীন্দ্রনাথের 'মু্তধারা' 
তাই যল্যের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ। রন্তকরবীরও তাই। রন্তকরবাঁর নায়িকা নল্দিনন 
যক্ষপুরীর কারাগার, তার যাল্মিক জীবন সমস্ত ভেঙ্গে দিয়েছিলো তার প্রাণবন্যা দিয়ে। 
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রবীন্দ্রনাথ রন্তকরবীতে বলেছেন, 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মতো একটা ছোট্র ঘাসের 

দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি--আমি তপ্ত, আমি রিন্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষার দাহে এই মরুটা কত: 

উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পাঁরসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দূর্বল ঘাসের 

মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না এটা একালের মানুষের কথা, যে মানুষ 

যল্মবিজ্ঞানের প্রভাবাধীন হয়ে মানুষের সম্বন্ধে মহত্ববোধ হারিয়েছে । সাহত্য এই মহত্ববোধ 

পূনরায় জাগ্রত করতে পারে, দর্বাল ঘাসের প্রাণকে আবার ছাঁ়য়ে দিতে পারে মরুভুমির দিকে 

দিকে। 

আময়বাবূর শেষ কথা আমারও শেষ কথা । তাঁর অভিমতের জন্যে ধন্যবাদ । 

হিরণ্যাত্রক্ব 

বাংলা উপন্যাস, বাঙ্কমচন্দ্র ঃ নবাবশ্লেষণ 

বাংলা সাহত্যে উপন্যাসের আঁবর্ভাব কিভাবে হোল এবং বাঁ্কমচন্দ্রের হাতেই বা তার জন্ম হোল 
কেন-_ এই প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করতে হলে তার আগে জানা দরকার কোনো দেশের সাহিত্ো 
কিভাবে উপন্যাসের উৎপান্ত হয়। এ সম্পর্কে বিস্তিত আলোচনার অবতারণা না করেও 
স্বল্প কথায় সূত্রানসরণ করে বলা চলে, এই পাথবীর নরনারীর জাবনাচরণের 
প্রতি তীক্ষ্য কৌতূহল, আঁধিভৌতিকতার একান্ত স্বীকীত, ও জীবনের প্রতি সহানুভাতি ও 
ভালোবাসা, সমাজ ও ব্যান্তর দ্বন্দ্বে এ জীবনের মূল্যায়ন ও সমালোচনা- এই সমস্ত ধারা গল্পকে 
এক বিশিষ্ট পথে পারচাঁলত করে নিয়ে যায় আর গল্প যে রূপ ধরে দেখা দেয় তার নামই 
উপন্যাস। এই উপন্যাস আবির্ভূত হওয়ার জন্য একটি 'বাশম্ট ক্ষেত্রের প্রয়োজন, তা হোল £ 
ছাপাখানা, পন্রপান্রকা, ছাপানো বই, জনাশিক্ষার বহুল বিস্তার ও বিস্তিত পাঠকসমাজ-যে পাঠক- 
বর্গ জীবনের বিচিত্র দিক সম্পর্কে সচেতন। যে দেশে যে কালে এ জাতীয় ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে 
এবং উপারালিখিত মানাঁসক প্রবণতাগূলি দেখা দিয়েছে সেখানেই উপন্যাস অবশাম্ভাবী প্রকাশ 
বাহন রূপে না দেখা "দয়ে পারে না। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখতে পাই, শ্রুতিসাহত্যরূপে 
রূপকথা উপকথার প্রচলন 'ছিল। মঞ্গলকাব্যের আখ্যাঁয়কা, রামায়ণ মহাভারতের কাঁহনাী বাঙা- 
লীর গল্পরসাঁপপাসাকে পারতৃপ্ত করত। মৈমনাঁসংহগ্গীতিকায় প্রবল জাবনাবেগচণ্চল, এক 
দুঃসাহাঁসক জীবনযান্রার বাস্তব ছবি চিন্িত হয়েছে । জনজাবনের প্রাতি কৌতূহল, দেব-নর্ভরতা- 
য্ত্ত মনের চ্বচ্ছন্দলীলা, সমাজের অসঙ্গাঁতর প্রাত তীক্ষদৃষ্টি ও ব্যখ্গশরক্ষেপএসব আধ্ানক 
মনোভঙ্গী (বা স্বচ্ছ মুন্ত মানবদৃস্টি) তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে গহপকে এক পাঁরণামমূখাী 
করে তুলছিল। 

উনিশ শতকে য়ুরোপায় সমাজের প্রচণ্ড আভঘাতে মধ্যযুগীয় সামাজিক জড়তা, 'নার্ব- 
কার আত্মকেন্দ্রিকতা, কৃপমশ্ডুকতা, স্থিতিশীলতা আমূল আলোড়িত হয়ে উঠল। সমাজ 
সচল, সক্রিয় ও জাঁটল হয়ে উঠল। সমাজে নিত্য নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগল। বাঙালী সে 
সম্বন্ধে সচেতন হোল। এই সমস্যা সচেতন সক্রিয় প্রাতক্রিয়া থেকে বিদেশশ প্রদর্শিত লেখ্য 
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গদ্যর্পকে বরণ করে নিল, জাতীয় চেতনার সর্বাত্মক ব্যাপ্ত আধার হিসেবে সংবাদপন্রকে অঙ্গীকার 
করে নিল। এই সাময়িক ও সংবাদপত্রের প্রবর্তনের পর হতে বাংলা গদ্যের উন্নতির পথ অবাধ 
হোল। সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাঁহনী পরিবেশন করে সাময়িকপন্র সম- 
সাময়িক বাংলা গদ্যের পঞ্গ্ত্ব ঘুচিয়ে তাকে প্রতাঁদনের কাজকর্মের উপযোগণ ও সর্বসাধারণের 
উপভোগ্য রসস্ান্টর বাহন করে তুললো। 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যা কিছু রচিত হয়েছে তা সব শিক্ষামূলক বা প্রচারমূলক 
কিংবা বিতপ্ডামূলক। মাদ্রণ যল্ত, মদত গ্রন্থ, পর্রপন্রিকা, ব্যবহারিক গদ্যভাষা একাদিকে, অন্য- 
দিকে সমাজসচেতনতা, শিক্ষাবিস্তার উপন্যাসসৃষ্টর উপযোগী পারিবেশাটকে ক্লমেই গড়ে 
তুলছিল। তবে এখনও কিছুকাল বাকী আছে বুঝা যায়। এখনও মৌলিক সৃষ্টির উপযোগণী 
জীবনভূমি গড়ে উঠোন। এখনও সাহিত্যিক সৃষ্টির উপযোগী মসৃণ সাবলীল সোন্দর্যযপূর্ণ 
কলাকুশল 'স্থাতিস্থাপক বাংলা গদ্য গড়ে উঠে নি। 

কিন্তু গঞ্পরসের পারতৃপ্তি হওয়া চাই। তাই ইংরেজ, সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফারসী 
থেকে অনুবাদ চল্ল। ইতিহাসমালা, রাজা প্রতাপাদিত্য চান, হিতোপদেশ, বাশ সিংহাসন, 
তোতা ইতিহাস, রাজাবলী, পুরুষপরীক্ষা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চারব্র_ ফোর্ট উইলিয়াম 
গ্রন্থমালার এই বইগুলি; বিদ্যাসাগরের বেতালপণ্াবংশাঁতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কথামালা 
(ঈশপের গল্প অবলম্বনে) ভ্রান্তিবলাস (কমোড অব এররূস-এর ফ্বাধীন অনুবাদ); 
তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী, রামগতি ন্যায়রক্নের অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস, গিরিশচন্দ্র বিদ্যা- 
রয়ের দশকুমার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেলিমেকস, নীলমাঁণ বসাকের নরনারা, বঞ্গভাষানু- 
বাদক সমাজের রবিনসন ব্লূুসোর জীবনচারত (রবিনসন ), বৃহৎকথা ২ খণ্ড (কথাসাঁরং সাগরের 
অনুবাদ- আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ ), ব্ললফের নীতি গল্প, হংসরূপা রাজপুত্র, ছোট কৈলাশ 
বড় কৈলাশ, জাহানিয়ার চাঁরন্, নূরজাহান রাজ্জরীর জীবনবৃত্তান্ত, সৃশীলার উপাখ্যান (মধু- 
সৃদন মুখোপাধ্যায়ের এই বইগ্াল)। এই বইগনুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে গল্পরসের 
প্রবণতা কোনদিকে চলেছে _নাতিগল্প ও রুপকথা থেকে সজীব নারা চাঁরত্র রচনায় (নরনারা ), 
এতাহাঁসক জীবনবৃত্তান্তের প্রাতি আকর্ষণ হৃদয়রসে জারত করে প্রাচীন সাহত্যের কাঁহনীকে 
সঞ্জশীবিত রে তোলা ( শকুন্তলা, সীতার বনবাস )। 

পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও শিক্ষা বাংলা ও বাঙ্গালীর চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। 
আমরা চোখ মেলে তাকাই--নতুন দৃম্টিতে সব কিছ বুঝতে, জানতে ও চিনতে 'শাখ- নতুন 
জীবনের স্বগ্নে মশগুল হই। কল্পনার পাখা মেলে পাশ্চাত্যের সেই জীবনাদর্শলোকে উধাও 
হন মধুস্দন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য যুবকেরা । রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিত- 
প্রজ্ঞা মহাপুরুষ দেশসংগঠনের ভূমিকা নিয়েছিলেন। জনাঁশক্ষার বহুল বিস্তার, স্বীশিক্ষার 
প্রসার, বিধবাববাহ আইনপ্রবর্তন, কৌলীন্প্রথা উৎসাদন ও বহাববাহের বিরোধতা করে নতুন 
সমাজকে গড়ে তুলতে চাইলেন। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে দেশে স্বদেশী 
ভাব গড়ে উঠতে লাগল। সিপাহশীবিদ্রোহ, নীলহাঙ্গামা, হিন্দুমেলা দেশে জাতায়তাবোধ জানাতে 
লাগল। কল্পনার আদর্শজগৎ থেকে দূন্টি দেশের মাটিতে প্রর্সারত হোল । পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ 
মানবতাবাদ, ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদ, যান্তবাদ ও ভোগবাদ -_অনুযায়ী আমাদের সমাজ ও ব্যন্তজীবনকে 
দেখবার ও রূপ দেবার চেষ্টা দেখা দেওয়া স্বাভাবক। সমকালীন বাংলাদেশে পারবার সমাজ ও 

& 
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সাধারণ আচার আচরণের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে যে দূরপনেয় সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 

তার প্রতি পর্যযায়ে জিজ্ঞাস্ তক্ষ] দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, 
আচার প্রবন্ধে এর নিদর্শন মিলবে । 

এর আগেই ঈশ্বরগণুপ্তের কাঁবর্তীয় ও রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য লেখকের গদ্যরচনায় 

সমাজ সমালোচনার মনোভাব দেখা দিয়োছিল। এই মনোভাব সমাজের টুকরো টুকরো ছাবি ব্যঙ্গ 

কটাক্ষের খোঁচায় তুলে ধরেছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাব্যাীবলাস (১৮২৩) কলিকাতা 
কমলালয় (১৮২৩), দূতগীবলাস (১৮২৫), নবাঁবাবাঁবলাস (১৮৩০) এবং পরে কালী প্রসন্ন 

সংহের "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা"য় (১৮৬২) এই সমাজ-ব্যঙ্গ চিত্র দেখা 'দয়েছে। এরই পরিণত 
রূপ “আলালের ঘরের দুলাল” (১৮৫৮) উপন্যাসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়য়েছে। বোঝা 
যায়, আর এক ধাপ এগোলেই উপন্যাসের রাজ্যে পেশছে যাবে বাংলা সাহিত্য । হানা ক্যাথেরীন 
মূলেনের “ফুলমাণ ও করুণার বিবরণ"ও (১৮৫২) ধর্মপ্রচারনার জন্য যথার্থ উপন্যাস হয়ে 
উঠতে পারেনি। তবে উপন্যাসের দিন ঘাঁনয়ে এসেছে সংস্পম্ট হয়ে উঠে। 

কশীতিশবলাস, ভদ্রাজুন, কুলীনকুলসর্বস্ব ইত্যাদি নাট্যরচনার প্রযীন্ততে সংলাপের মধ্য 
দিয়ে চরিব্রর্পায়ণের আদর্শ তথা জাঁবনকে তন্ময় ভাবে দেখবার অভ্যাস বাংলার লেখক সমাজে 
গড়ে উঠে। মানবজীবনের পটভূমির্পে প্রকীতিকে দেখার যে একাঁট বিশেষ দষ্টি তাও প্রকাশ 

পেয়েছে লেখকদের মধ্যে। ঈম্বরগুপ্তের পদ্যে, মধুসূদনের কাব্যে, বিদ্যাসাগরের সাতার বনবাসে 
এর পাঁরচয় মিলে। এমনাঁক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিতের পাতায় এর প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর 
পাওয়া যায়। সেক্সপীয়রের রচনা জীবনদর্শনের দিকনিদেশ করে। এভাবে ববাচ্ছন্ন প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদান ও অনুষধ্গগুলি বাংলাদেশের সাঁহত্য সমাজে দেখা দেয়। 
কিন্তু তবু উপন্যাস সাঁষ্ট হোত না, অন্ততঃ স্বাভাবক বিকাশের পথে উদ্ভব হোত না এত 
তাড়াতাঁড়, যাঁদ না আমাদের লেখকদের চোখের সামনে পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শ থাকত। 

একদিকে মনে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের স্বন ও কহপনা; অন্যাদকে বাস্তব সমাজজীবনকে দেখা, 
প্রকৃতিকে দেখা, ব্যঙ্গ দৃষ্টি, চীরন্র সংলাপের মাধামে জীবনাচন্ত্ রচনার প্রচেন্টা_এসব 'মাঁলয়ে 
উপন্যাসের রূপসূম্টির সম্ভাবনা একান্ত হয়ে ওঠে। 

ভদেব মুখোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা ও তার আলোচনার কথা আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। এর সাথে তাঁর ভাবকল্পনার সানূরাগ স্পর্শ 'মলে তাঁর “এ্তিহাঁসক উপন্যাসের 
(১৮৫৭ ) গল্পকে সম্ভব করে তৃলেছে। ডষ্টর সুকুমার সেন এর অন্তবর্তী একটি গল্প 

“অঙ্গুরী বিনিময়" বিশ্লেষণ করে উপন্যাসের নীহারিকার্পটি আমাদের কাছে স্পম্ট করে 
তুলেছেন। তান দোখয়েছেন এর গল্পের গ্রহণে উপন্যাসোচিত পাঁরণাঁতিবোধ ও সমস্যাসচেতনতা 
আছে. দূর্বল হলেও অখণ্ড জীবনবোধের প্রেরণাও আছে। 

কিন্তু এখনও বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের স্ন্ট সম্ভব হোল না। অহল্যা যেমন 
রামচন্দ্রের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায়, বা রূপকথার গল্পের রাজপান্র সিংহের কংকাল কাঠামোয় 
প্রাণসণ্টার করে তেমনি যে সাঁহতাক প্রাতিভা 'বাঁভন্ন উপাদান মালয়ে সৃন্টির স্বাক্ষর রাখে 
তার অপেক্ষা করছিল। বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রাতিভা আমাদের সে প্রত্যাশা পূর্ণ করল। 

বাঁঙঁকমচন্দ্র ছাব্রজীবনেই ইশ্বরগৃপ্তের সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ সাধুরঞ্জনে অনেক গদ্য- 
পদ্য রচনা লিখোঁছলেন। তাঁর সাহতাপ্রীতর পাঁরচয় এখানে পাওয়া যায়। ছান্রজীবনের শেষে 
'রাজমোহনস ওয়াইফ" লেখেন (১৮৬৪)। এতে উপন্যাসসাহিত্যকে বরণ করবার আভাস পেলাম। 
ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে ইংরেজীতে সাহিত্যরচনার গতানুগতিক প্রয়াস তান করোছলেন। পরে 



১৩৬৯] বাংলা উপন্যাস, বাঁণ্কিমচন্দ্র £ নববিশ্লেষণ ৬৪৫ 

কিন্তু তিনি এ বইটিকে একেবারে পাঁরত্যাগ করেছিলেন-- গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেও প্রবাস্ত 
হয়ান, এতেই বুঝতে পারা যায়, তান তাঁর পূর্ব মনোভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। 

তৎকালীন কোঁংপল্থী 'হিতবাদী দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করোছিল। যাতে আঁধক সংখ্যক 
লোকের হিত হয় তার সাধন তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কর্মজীবনে তিনি দেশ ও জাতির প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে আসেন। এর থেকে তাঁর মনে স্বদেশপ্রেমের সণ্টার হয়। মোহতলাল বড্কিমচন্দ্রের 
সাহত্যপ্রেরণার নির্দেশ দিয়েছেন “জাতীয় জীবনে যুগসঙ্কট-সেই সঙ্কটে মানবপ্রভৃতি ও 
মানবইতিহাসের অনুধ্যান: হইতেই পূর্ণমনষ্যত্বের ধারণা; সেই মনৃষ্যত্ব সাধনার জাতির স্বধর্ম 
রক্ষার আবশ্যকতাবোধ, এবং তজ্জন্য স্বজাতিপ্রীতি হইতেই সাহত্যের প্রেরণালাভ--বাঁকমচন্দ্রের 
চত্তগহনের এই ঘটনাপরম্পরা স্মরণ রাখিয়া বাঁঙ্কমসাহত্যের শিল্পশালায় প্রবেশ কারতে 
হইবে ।” 

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তাঁর দেশ ও কালে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা 'ছল। দেশকালপান্ন 
সম্পর্কে তিনি পূরাপ্যার ওয়াঁকবহাল ছিলেন। পাথবীর অনেক 'বাশম্ট উপন্যাঁসকই ছিলেন 
কর্মী পূরুষ-_সারভেন্টিস, র্যাবনে, হার্ড। অর্থাৎ তাঁরা বাস্তব জীবনে কর্মীর ভূমিকা 'নরে- 
গছলেন, এরই অতিক্ষেপ উপন্যাসে ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র এই কর্মীর ভূমিকাটি তাই স্মর্তব্য। 
তিনি মননশীল ব্যান্ত ছিলেন_ বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। এ 
জাতীয় প্রবন্ধরাঁজ তার নিদর্শন। সমাজসচেতনতাও তাঁর ছিল--সমাজের অসঙ্গাঁত, ভ্রাটাবচন্যাতি 
সম্পর্কে তাঁর শাণিত কটাক্ষ “লে.করহস্যের” পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনন, সমাজ সচেত- 
নতা, কর্মণর যথার্থ কর্মরূপের অভাপ্সা সমাজের ছোটখাট চিন্রকে অবলম্বন করে গল্পকথার 
টুকরো রূপে এখানে দেখা দিয়েছে। এবার তাঁর ইতিহাসের প্রাত ওৎসুক্যের কথা উল্লেখ করা 
যেতে পারে। এই এ্রীতিহ্যসচেতনতা সেকালের নব্যাশিক্ষিত যুবকদের রোমান্টিক তৃষাকে পরি- 
তৃপ্ত করেও দেশকালপান্রের অখণ্ড ধ্যানের মূলে বরাজ করছে। এপর্যত পেছে বঙ্কমচন্দ্ 
ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের উদাহরণ দেখেও যে “যুগলাঙ্গুরীয়” লিখতে পারবেন না একথা ভাবতে 
পাঁর না। দুগ্গেশনান্দনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালনী, বিষব্ক্ষ লিখবার পর বাঁঙ্কমচন্দ্রের যে 
একটা মানাসক অবসাদ দেখা দিয়েছিল, এরকম অনুমান করেছেন প্রমথনাথ বিশশ (ভূমিকা কমলা- 
কান্তের দপ্তর )। এই মানাসক অবসাদকালে দুর্বলতার ক্ষাণক ছিদ্ুপথে তাঁর অন্তরতম প্রাথামক 
কল্পনাশন্তি ও গল্পরসের পাঁরচয় “যুগলাঙ্গুরীয়"তে পাওয়া যাবে, এ আশা আমরা করতে 
পারি। “বঙ্গদর্শন” যখন আত্মপ্রকাশ করল তখন আমরা তাই চমকে উঠব না। কেননা, এহেন 
ব্যন্তর এজাতাঁয় একখানা মুখপন্র একান্ত দরকার ও অবশ্যম্ভাবী । মননচেতনা, রাজমোহনস, 
ওয়াইফের গল্পরসপ্রবণতা, দেশ ও কালের বুকে কমাঁর যথার্থ কর্মরূপের অভীপ্সা বঙ্গদর্শনের 
প্রশস্ত বক্ষ ছাড়া কোথায় আপনাকে প্রসারত ও উদ্ঘাঁটত করতে পারবে? এসবই উপন্যাঁসকের 
গুণ বা লক্ষণ: কিন্তু এই লক্ষণগুলি থাকলেই একজন বড় উপন্যাঁসক জন্ম নেবেন একথা বলা 
যায়না। তিনি ওয়াল্টার স্কট, জর্জ এলিয়ট, ডিফেন্স, 'রিচার্ডসন, ফিশ্ডিং প্রমুখের উপন্যাস 
নিশ্চয় পড়েছিলেন। আর সেক্সপীয়ারের নাটকগুলর উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এসব থেকে 
কঞ্পনার এ*বর্য ও কবিত্বের পরিচয় লাভ করোছিলেন। কাঁবতা ও কাব্য সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ 
সাহত্যজীবনের গোড়াতেই প্রকাশ পেয়েছিল। তাছাড়া, বাঁঙ্কমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে যে 
বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন, তার সমস্পম্ট অঙ্কুর আছে--তাঁর প্রথমজীবনের কবিতাগুলিতে। 
সুতরাং তাঁর মনের মূলকেন্দ্রে কাবত্বের সোনার কাঠি বিরাজ করছিল। এই কবিত্বের সোনার কাঠি 
মনন ও 'বাঁবধ বিষয়ে চিন্তা, এতহ্য ও সম্গাজ সচেতনতা সমস্তকে কিভাবে রসমধূর পরমরমণাঁয় 
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রূপ প্রদান করতে পারে তার জবলন্ত নিদর্শন “কমলাকাল্তের দণ্তর।” এর পরের ধাপেই আমরা 
উপন্যাসিক বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আঁনবার্যারূপেই লাভ কার । 

দিলশপ চক্্রোপাধ্যায় 

কাঁবতার রূপচর্যা প্রসঙ্গে 

শব্দ এবং ধ্যনির রাজ্যই কাবতার রাজ্য। এর একপ্রান্ত সংগীতের "দগন্তে প্রসারিত অন্যপ্রান্ত 
চিন্রকলার ডার্করূমে। আক্ষারক সমান্টর যে অর্থ কাঁবতা তারই বাহক, কবিতার সামগ্রিক চেহা- 
রায় শব্দ এবং ধ্যনির বিচিত্র সমারোহ--অর্থের উজ্জল উপাস্থাত পাঠকের ঘুমন্ত বোধকে 
মৃহূতমান্র স্পর্শ করে এবং জয় করে। অর্থাং কবিতার প্রভাবে পাঠক' সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। পাঠ- 
কের মনের সেই বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণে হৃদয়ের দুটি উপ্ত বীজ ধীরে ধীরে অজ্কাঁরত হতে থাকে। 
একটির রস-উপলাব্ধর পণ্য গগনে সুরের আকারে ছাড়িয়ে পড়ে, অন্যাটর রূপ- প্রাতফলিত 
হয় ডাকরূমে রক্ষিত আসিড প্লেটের নেগেটিভের ওপর । 

রূপকার কবি তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে কবিতার রূপ চর্চায় তন্ময় হয়ে থাকে। একথা 
বললে অনেকে স্বভাবতই একট তির্যক ভংগীঁতে অক্ষরগুূলোর ওপর চোখ ব্যালয়ে মনে মনে 
বন্তব্যের বিরদ্ধে মত পোষণ করবেন। অবশ্য যাঁদ শুধুমাত্র কাঁবতার শরীরের ওপর রূপ- 
কারের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, যাঁদ তার অন্তরঙ্গ অনুভূতির স্পর্শমাণি শরীরের বাঁহরাঙ্গের ভূষণমান্ন 
হয় যাঁদ বূসোত্তীর্ণ উপলাব্ধর আকাশে পাঠককে বিহবল করে, দিকভ্রান্ত করে। তবে আমিও 
একথাই বলব যে কাঁবতার শরাঁর- তার রৃপ-সৌন্দর্য ব্যাতরেকেই পাঁথবীতে আঁস্তত্ব বজায় 
রাখুক, তার মনের অঙ্গনে ভাব-ভাবনার সপ্তডিঙ্গা অনায়াসে বিচরণ করূক। 

কিন্তু কোন সং কবির কাছে কবিতার শরীর এবং মন. একের রৃপারোপ এবং অন্যের 
সাধনা এ দুটিই সম্ভব। 

রূপকারের দক্ষতায় কবিতার শরীরী সত্বা এবং খাঁষর তল্ময়তায় তার অশরারী আত্মা, 
পাঠকের দায়িত্বে তার সম্রদ্ধ পাঠ এবং সহদয়' বিচরণ--কবিতার জগত মোটামুটি এই । কিন্তু, 
সমস্ত কাব্য পিপাসার মূলে, যখন পযন্তি মন আক্ষারক হয়নি তখন থেকেই হৃদয় সঞ্জাত 
কতকগুলি মানবাঁয় কম্পনা, দূর্বলতা পাঠক, তথা লেখক: উভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে 
বাঁকা পথে চলাফেরা কৰে। এই যাতায়াতের পথ 'বাচন্র। কোথাও এর সমৃদ্ধি অযত্ন তৃফাকে 
আকণ্ঠ পান করায়, কোথাও এর উষরতা প্রশান্তকে পিপাসার্ত করে তোলে চণ্চল করে তোলে। 

তবে কি এই উপলাব্ধর গতিপথ আমাদের কাছে চরাঁদন অজ্ঞাত থাকবে? এই তর্কের 
প্রত্যুন্তরে বলা যেতে পারে, দিকচক্রকালে রামধনুর রং বদলানোর দায়িত্ব প্রকতির আপন হাতে, 
বাম্ধর আলো এখনো অতদ্রে পেৌছোয় নি। 

সংগাঁতের রাজ্য বলতে কবিতার গাঁতাংশ নয়, কাব্যের গীঁতিময়তার ইংগিত। গশীতি- 
ময়তার দিকে রচয়িতাকে দৃণ্টি রাখতে হয়না, এ তার স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ বলে ধরে নিতে 
পারি। রচনার উচ্চারণে শ্রুতির আরাম, এ বোধ হয়ত সাহিত্যের বোধ নয়, প্রাক সাহিত্য 
পৃথিবীর গতিময় বিহঞ্গ-কাকলির মন্মশান্তর বোধ। রচনার শরীরে এই স্বাভাঁবক একটি 
রং রূপকারের দক্ষতাকে আজকের পৃথিবীতে হয়ত হেয়ই করে তুলবে (অনেকে এই ধারণাই 
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পোষণ করেন) শকল্তু তন্ময় পাঠকের প্রাতাট মূহূত্তকে এক আশ্চর্য পাঁরতৃপ্তিতে পৌঁছে 
দেবে, এ বিষয়ে আমি আজকের পৃঁথবীর নাগাঁরক হয়েও 'নিঃসন্দেহ। 

এবারে চিন্রময়তার প্রসঙ্গে যাঁদ বাল কাঁবতাপাঠে পাঠকের হৃদয়ের নেগেঁটিভে প্রাতি- 
ভাত রূপকল্প, বাদ্ধি এবং মননের মহামিলনই রসের উৎপান্ত এবং এই রসসাষ্টর মহান 
দায়িত্বই কবির, তবে কি আঁতশয়োন্তি হবে? ভাষা চিত্র এবং ভাবনার পারভাষা মান্। এ 
দুয়ের অব্য্ত এবং অদৃশ্য উপাস্থাত ভাষ্যকার কাব অথবা লেখক। যাঁদ বাল ব্যঞ্জনার রূপ 
আছে, যাঁদ বাল ভাবনার নিঃসীম আলোর চেহারা আছে, তবে অনেকেই একট; বিন্রত হবেন, 
কিন্তু যখন সত্যই নিমাঁজ্জত রস আহরণে আমরা বিমুগ্ধ হই তখন কি আমাদের দৃস্টিপথ 
মহাশন্য বিরাজমান, না, সেই মহাশ্ন্যের চন্দ্রাতপে বিন্দু বন্দ; গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ 
ঘটতে দেখি? 

প্রসাধন, পারিপাট্য এবং পাঁরণতত্ব কাঁবতায় এই তিন সর্তের আলোচনায় এসে 
দাঁড়ালে দেখব, কবিতার চেহারা কেমন হওয়া প্রয়োজন, অর্থাং এক একটি অক্ষর, মূল 
বন্তব্য, 'ভাবরস, এবং ছিন্ন-চন্র সমাবেশ সমগ্র কাঁবতাট পাঠকের কাছে কতদূর অগ্রসর হতে 
পারবে। শব্দ চয়ন, ধ্বনি, উপমা, অর্থ বশ্লেষণ এবং গ্রন্থণা-যাঁদ একটি পাঁরণত পরিমণ্ডলের 
অবতারণা করতে সক্ষম হয় তবে প্রথমাংশেই রসাঁপপাসু কিছুটা আনন্দিত হতে পারে। 
আমি কোন অবস্থাতেই একথা বলাছ না যে ডীল্লখত সর্তগুলি যে কাঁবতায় শবদ্যমান নয়, 
তা কবিতা পদবাচ্য নয়। তবে একটি কথা বলা চলে যে পারিমণ্ডল বলতে শুধুমান্র 
'আটমোসফিয়ারে'র বঙ্গানুবাদ করলে চলবে না--কারণ অন্যান্য শর্ত নিরপেক্ষ পারমণ্ডল শুধু 
মনত্র রসসৃন্টর ক্যানভাস মান্ন। 

আজকাল কিছু কিছ] কবিতায় শুধুমাত্র প্রচুর অর্থপূর্ণ শব্দ সমম্টিতে ভারাক্াল্ত 
কিছ পারবেশ রচনার যে চেস্টা করা হচ্ছে মনে হয় সেই অনুপাতে অন্যান্য কর্তব্যের দিকে 
কবির দৃষ্টি সমানপাতিক সন্লিবিষ্ট নয়। তাই বহু কাঁবতা সামঞ্জস্য-হীনতা দোষে দুষ্ট। 
আত্ম চৈতন্যে সজাগ লেখনী অনায়াসে এহেন অপবাদের হাত থেকে মস্ত থাকতে পারে বলে 
আমার বিশবাস। 

কিল্তু ছন্দ, মা্রা প্রভৃতি বিষয়েও আমরা আজ সম্পূর্ণ উদাসীন। দেখছি, অনেক 
ক্ষেত্রে কবিতায় এ-সবের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও লেখক যেন সচেষ্ট ভাবেই এসবের প্রভাব 
থেকে মস্ত হতে চেয়েছেন। ফলে, কবিতায় স্বাভাবিকতা হয়ত একেবারে ন্ট হয়ে গেছে। 
সে ক্ষেত্রে যাঁদ রচাঁয়তার দূষ্টি নিজের পূর্বআহত বিশবাসের ওপর দাঁড়য়ে না থেকে সঞ্জাত 
বেদনার দিকে একটুও আলোকপাত করত তবে রচিত কাঁবতা শুক, নিরস হতে পারত না । 

ভাস্কর জানে কোন পাথরে কোন কাজ সুন্দর হয়ে উঠবে, তাই তাকে সমান্তরাল 
প্রস্তরাকীর্ণ ভূমি ছেড়ে ছুটতে হয়েছে পর্বতের গ্হায়। সম্যদ্রের 'িভীষিকায়। চিত্রকর 
প্রকাতির কাছ থেকে তার পাত্রে রং মেশানো শিখেছে, তাকে সব্দা রৃপরচানায় ব্যস্ত থেকেও 
রং এর ভূলচ্কে সজাগ থাকতে হয়েছে। এমনকি ময়রার কাছেও তার বাভল্ন 'মষ্টাম্নের জন্য 
বিভিন্ন পাকের প্রয়োজনীয়তা স্পম্ট। নারী জানে তাকে অর্চনায়, আঁভসারে-_ ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় বাভন্ন প্রসাধনে সাজতে হয়। এবং কবিকেও জানতে হয় এসবের সমস্ত সর্তগূলো 
তাকে একা, পাঁথবীতে তার হাতে দায়িত্বের পারমাণ সবচেয়ে বেশী । 

একটি ছনত্রে আম হাসি কান্নায় তছনছ' হয়ে যেতে পার/-একদিন আমার এক 
সথ্গাঁতজ্ঞ বন্ধু বলেছিলেন। এবং তার পরেই বলেছিলেন, শকন্তু দুঃখের কারণ কবিরা পাঠক 
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সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন ।, 
আম প্রাতিবাদ করেছিলাম, 'কন্তু সে প্রাতবাদের মধ্যে তেমন জোর ছল না। জোর 

থাকার কারণ, হয়ত আমিও বিশ্বাস কার, যাঁদও রসগ্রহণের জন্য সচেষ্ট পাঠক প্রয়োজন, রসম্রম্টাও 
তার আপন সুখ দুঃখেই নিমজ্জিত নির্লিপ্ত নয়। কান্নায় বিজাড়ত সংলাপ তাই অবান্ত, 
আনন্দে উচ্ছবসিত বন্তব্য তাই প্রগলভতায় অস্পম্ট। যেখানে আত্ম িসজ্নের মূহূর্ত আত্ম- 
চৈতন্যের শদুদ্র স্পর্শে পাঁরশোধিত সেখানেই পাঠক এবং কাবির, প্রজ্ঞা এবং রসগ্রহাঁতায় পরস্পর 
মহামিলনে সম্মদ্ধ। 

যঁদি আংগিকের প্রশ্ন তুলি তবে বলব কবিতায় শরীরও মানুষের মত প্রসাধনের অপেক্ষা 
র,খে, এবং তার রুচি যুগে যুগে পরিবততি হয়, কিন্তু তার সেই নিবিড়-বেদনা-ঘন সংবেদনশীলতা 
অথবা হাস্যোকরোজ্জল উজ্জলতা কাঁলদাসের আমল থেকে আমাদের বর্তমান আমল পর্যন্ত 
প্রবহমান। টেকনিকের প্রশ্ন, এক্সপেরিমেন্টের অবকাশে সব সময়েই থাকবে, 'কন্তু টেস্ট ?টউবে 
পুণও পুণঃ বিস্ফোরণ ঘটাতেও যাঁদ বৈজ্ঞাঁনক সাবধান না হয় তবে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই মানুষ 
জোট বাঁধবে। 

প্রাত্যহিক জীঁবনযুদ্ধে বিক্ষত মানুষ যাঁদ "চত্তাবমোদনের জন্য অথবা আপন মানসিকতায় 
অনুরূপ কোন কাঁবকে খজতে কাবিতা পড়েন তবে, তাতে আপীত্তর প্রশ্ন ওঠেনা, এমন কি পাঠক 
দীর্ঘপথ পরিক্মার পর তার মনমতো কাউকেও খঃজে না পেতে পারেন। কিন্তু কাবরা যেন 
কাবামন্দিরের চাবিকাঠি আত্ম অহংকারে হারিয়ে না বসেন। কারণ, এমন দিনও তো আসতে পারে, 
সোঁদন একজন রাঁসকের জনাও দুয়ার খোলা রাখতে হতে পারে। এবং সবশেষে আমরা যেন 
মনে রাখ কাঁবিতা উজ্জল, কবিতা ছন্দ £ অন্ধকার অথবা ছায়াচ্ছল্ন প্রলাপ মাত্র নয়। 

শান্তি লাহিড়ী 



সমালোচনা 

গণীতকাঁৰ মধসূদন 

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহত্যে বহু কীর্ত এবং প্রথম শ্রেণীর প্রাতভার অধিকারী 
হয়েও আজ পযন্ত বহু বিতাঁক্তি একাঁট শিজ্প-ব্যন্তিত্ব। অথচ আমাদের আধুনিক সাহত্যে 
[তিনি প্রথম এবং একক মহাবাব; প্রথম এবং প্রায় সর্বশ্রেন্ত সনেট রচাঁয়তা; প্রথম এবং আদ্বতীয় 

পন্রকাব্য-প্রণেতা; বাংলা কাব্যে প্রথম আমন্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। প্রথম না হলেও একজন শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার। এবং অদ্যাবাধ বাংলা সাহিত্যে সবশ্রেষ্ঠ প্রহসন শ্রঘ্টা। এবং সব মালয়ে আমাদের 
সাঁহত্যে অতৃতীয় সাহত্য-পুরূষ। তবু ভার সম্বন্ধে বিরুপ সমালোচনার শেষ নেই। আঁবভগব 
লগ্নে জগবন্ধু ভদ্রের "ছন্ছুন্দরী বধ কাব্য” রচনা থেকে শুরু করে বালক রবীন্দ্রনাথের সুতার 
কঠোর সমালোচনা (ভারত পাঁন্রকায় প্রকাশিত) এবং সর্বশেষ একালের কাঁব-পণ্ডিতের তাঁর 
বাংলা-ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রশ্ন__এ সমস্তই ছাপার অক্ষরে তার বিরুদ্ধ দাঁলল হয়েছে। 

অন্য দিকে এই একই কাব ও তাঁর কাব্য সম্পকে রাজনারায়ণ বস. প্রভৃতি সমকলান 
মনীষীদের অজস্র উজ্জবল উীন্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যেংসাঁহনী সভা কর্তৃক প্রদত্ত এীত- 
হাসক আভনন্দন পত্র, খাবি বাঁগ্কমের শ্রদ্ধানত উন্তি এবং সর্বশেষে কাব সমালোচক রসবেত্তা 
আচার্য মোহিতলালের স্টিধর্মী সাহত্যাবশ্লেষণ-এ সব আমাদের যুগপং মনে পড়ে। 

একই কাঁব সম্পর্কে এমন অক্ম্ত্র বিরুদ্ধ সমালোচনার সমাবেশের কারণ হিসাবে, আমার 
মনে হয়, সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে মধ্সূদনের প্রায় প্রস্ততিপর্বহীন আকস্মিক আবির্ভাব এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই চূড়ান্ত কলাসাঁদ্ধ এর জন্য প্রথমতঃ দায়ী । কিন্তু মাইকেলের সাহত্য-জীবন 
[ি সত্য সত্যই প্রস্ততিহীন 2 কালবৈশাখীর ও মে একটি সব্দীর্ঘ প্রস্তাতিপর্ব থাকে-আমরা 
তাজানি না। আর জান না বলেই বাস্মত দৃষ্টিতে তাঁকয়ে থাকি। এই প্রাতিভাময় যৃগন্ধর 
কাব পুরুষের ও প্রো্জবল ও বোচিব্রামুখর জীবনচর্যার অন্তরালে যাঁদ দৃম্টিপাত কাঁর তাহলে 
অনায়াসেই জানতে পারব--তাঁর আপাতঃ ইয়ং বেঙ্গল কালাপাহাড় জীবন ধারার গভীরে 
রয়েছে- সেই প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস। বাহিঃস্বভাবে বিলাসাঁ এবং উচ্ছংখল জাবনাচরণের 
মর্মমূলে “তাঁর সারস্বত চেতনা ধ্যানী যোগীর মতই ছিল সুস্থির অতন্দ্র।” মহাকবি হবার 
মহত্তর তপস্যায়_সংযম কৃচ্ছতার আলোকে যেন উজ্জ্বল পাঁবন্র একাঁট তাঁর তন্ময়তা। বাল্য 
কাল থেকেই তাঁর একানন্ঠ জ্ঞান তপস্যা তার ভবিষ্যৎ কাঁব-সাদ্ধর পথকে করেছিল অবারিত। 
তাছাড়া, বিশেষ করে কাব মানসের মর্মমূলে জননী জাহ্বী চরিত্রের প্রভাব, বিশপস কলেজে 
তাঁর পঠন পাঠনের ইতিহাস এবং মান্দ্রাজ-প্রবাসে তাঁর জ্ঞানাশ্বেষণের ইতিবৃত্ত যাঁরা জানেন 
তাঁদের কাছে একথাঁটি সহজেই প্রাতভাত হবে যে বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের আবির্ভাব মোটেই 
প্রস্তৃতিহীন নয়। যাঁদও প্রত্যক্ষ গোচর নয় এবং তাঁর সাহিত্য জীবন ছিল আত স্ব্পকাল 
স্থায়ী (১৮৫৯--১৮৬২ এবং পরে আর এক বছর ১৮৬৬--চতুর্দশপদী রচনার কাল ।) 

অনেক সময় তাঁর আতি মান্নিক জীবনাচরণের জন্য তাঁর সাঁহত্য-জীবনের পিছনে আমা- 
দের দাষ্ট প্রায়ই প্রসারত হতে পারে না। এবং এই কারণেই তাঁকে ভুল বোঝা খুবই স্বাভাবিক। 
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[দ্বিতীয়তঃ আমাদের এই প্রথাঁসম্ঘ দেশে তথাকথিত প্রথাবরুদ্ধ জীবনাচরণ অনেকেই খুব 

সহজভাবে নিতে পারেন নি। তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ, বিদেশিনশ পত্নীলাভ এবং আতিরিন্ত পানাসান্ত 

প্রভৃতি ব্যান্ত চারত্রের এই সব অতিচারিতা এবং অমিতচারিতা এই সনাতন দেশে তাঁর বিস্ময়কর 

শিল্পাঁসদ্ধিতেও আবিম্ট করে রেখেছে । সহজভাবে পারিনি তার মহৎ সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে। 

কবির আদি জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বস্ তো স্পম্ট করেই তাঁর পরধর্ম গ্রহণ তাঁর সমস্ত 

ব্যক্তিগত দুঃখকম্ট ও ব্যর্থতার মূল বলে উল্লেখ করেছেন। 
এবং তৃতীয়তঃ কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীতুস্ত হতে পারেন নন কাব--তাই তাঁর সম্বন্ধে 

বিরদ্ধ উন্ততে অনেকেই আমরা দ্বিধাহীন। যোট রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অসম্ভব। শিল্পী কবি 

সাঁহাত্যিক কেউই পূর্ণ নন; ভ্রুটি-িচ্যাতি অপূর্ণতা কিছু থাকবেই। এবং যুগে যুগে তার 
নব নব মূল্যয়নে এসব ন্ট 'বিচ্যাতির উল্লেখ ও নিশ্চয়ই বাঙ্থনীয়। কিন্তু মাইকেলের ভাগ্যে 

নিন্দা প্রশংসা দুটোই জুটেছে বেশী মান্রায়। তাঁর প্রাতভার আমত ব্যাপ্ত এবং গভীরতা ও 

এর জন্য দায়ী। 
তাঁর স্বল্পকালস্থায়শ সাহিত্য জবনে যেন একই সঙ্গে 'উষার আনন্দচ্ছটা এবং গোধীলর 

অস্তরাগ এসে মিশে গেছে। উদয়-দীপ্তির সঙ্গেই যেন শেষ বেলাকার সম্ধ্যারীতর '্লান 
অস্পন্টতা । আর এই স্বজ্পস্থায়শ সাহত্য জীবনে খ্যাতি ও কীর্তর উত্তঙ্গ মুখরতা অনেকের 
কাছেই ছিল সোঁদন অপ্রত্যাশিত। তাই সাহেব মাইকেল বাংলা সাহিত্যে চিরকালের বিস্ময়। এই 
আবেগেই কেউ চড়াসূরে তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছেন অকৃপণ প্রশাস্ত, কেউ বা হতচকিত বপন্ন 
বিস্ময়ে নিন্দায় হয়ে উঠেছেন পণ্সমুথ। 

“উপমা যাঁদ দিতেই হয় তবে বালব যে মধুসূদনের প্রাতিভার উপমান সূর্য বা চন্দ্র বা 
অত্যুত্জবল কোনো গ্রহনক্ষত্র নয়, তাহা উল্কা ।- বলেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন। 
বস্তৃতঃপক্ষে মাইকেল-প্রাতভার এই বিশেষ স্বরূপের জন্যই আজপর্যন্ত তিনি আমাদের সাহত্যে 
বহু বিতকিত ব্যন্তিত্ব। প্রাণধর্মের স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাতিটি বস্তুর জল্ম, বুদ্ধি এবং পাঁরণাঁত 
যেখানে জন্ম বৃদ্ধি ও পরিণতি সবটাই আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর- সেখানে আমাদের কোনো প্রশ্ন 
থাকে না। জীবনের মূল্যায়ন হয় সহজ। আমাদের সাহতোর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহত্য-পুরুষ 
রবীন্দ্রনাথ সম্পকেহি ধরা যাক £--তিনি যেন সহস্্দল পন্ম-; একটি একটি করে তার পাপাঁড় 
খুলেছে এবং সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে । এবং পূর্ণের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন।-_ 
একাঁট সুষম ছন্দে জন্ম বৃদ্ধি ও পাঁরণাঁত নিয়ে সে জীবন পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে আলোর 
আঙিনায়। কিন্তু মাইকেলের জীবন অন্য ধাতুতে গড়া_-; সেখানেও ছন্দ রয়েছে_-কিন্তু সে 
ছন্দ একসঙ্গে ভাঙার ও গড়ার ছন্দ। সে যেন দ্লুতলয়ের ঝাপতাল উল্কার প্রলয়দপ্ত পৃচ্ছের 
চোখ ঝলসানো বিদ্যদ্দীপ্ত। আবেগ অভীপসা আনন্দ প্রজ্ঞা যন্ত্রণা ব্যর্থতা আঘাত অন্ধতা 
সব মাঁলয়ে যে একাঁট বিশেষ যুগ বাংলার মর্মমূলে নবজল্মের স্বীকৃতিতে স্পন্দিত হয়ে উঠ- 
[িল-তারই অন্য নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যুগ প্রেরণার সমাক প্রাতলন আমরা দেখতে 
পারি মাইকেলের জীবনে ও কাব্যে, যুগপৎ সেই প্রেরণার শান্তর ও দুর্বলতার স্বাক্ষর । বাংলার 

সৃম্টির সম্যক মূল্যায়ণ হবে সম্ভব। অযথা নিন্দা প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে সত্যন্রন্ট হব না। 
এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আলোচনা করব ডাঃ আশুতোষ ভট্রাচার্য মশায়ের 

প্াতিকবি ভ্রীমধুস্দন” বইখানি। একটি সদা জাগ্রত এতিহাসিক দৃষ্টিতে তিনি মাইকেলের 
কাব্য সাহতোর নবমল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো-যে তিনি একাট বিশেষ 
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দৃষ্টিকোণ থেকে মাইকেল প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। বাংলা সাঁহত্যে 
গীঁতিকবিতার ধারায় মাইকেলের স্থান কোথায়, পূর্বসূ্রী এবং উত্তরসূরীদের সঙ্গে তুলনা 
করে কী তাঁর দান- কোথায় তাঁর ন্রুটি ও দূর্বলতা-সবই তিনি য্ান্তুর এবং ইতিহাসের কচ্টি- 
পাথরে পরীক্ষা করেছেন। তান তার বিচার স্থাপনে উচ্ছাসহীন অথচ সহানুভূতিশীল, অর্থাৎ 
যে সহানুভূতিশীলতা সমালোচকের কাছে অবশ্য প্রত্যাশিত তা থেকে তিনি কখনই বিচ্যুত 
হন নি। অথচ' আবেগের প্রবাহে তিনি কোথাও ভাবাতিরেকে সামান্য অতিশয়োন্ত ও করেন 
নি। তানি যান্তনিষ্ঠ অথচ মর্মানসারী। 

আবেগহাীন একাঁট সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টি 'দয়ে তিনি পূর্বাপর ইতিহাসের ধারা অনুসরণ 
করে মাইকেলের গীতিপ্রাণতার উৎসসন্ধান করেছেন। তবে তাঁর এই ধরণের বিশেষ দৃষ্টিকোণ 
থেকে মাইকেল প্রতিভার বিচার পূর্ণায়ত হতে পারে কিনা এ সম্পর্কে বর্তমান সমালোচকের 
জিজ্ঞাসা রয়েছে। যেহেতু মাইকেল একটি বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের কাব, উনাবংশ শতাব্দীর 
নবজাগৃতির বাণীকার--জীবনে ও কাব্যে তান ধারণ করে আছেন সেই সমগ্র ঘুগকে; তার 
অমৃত হলাহল দুইই, তাঁর বিচার বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে কেবল মান্র ইতিহাসের দর্পণে। 

_তিনি আমন্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা । কিন্তু এহো বাহ্য। তিনি আরো অনেক কিছ;। সেই' 
অনেক কিছুর সন্ধানই যথার্থ মধুস্দনের মূল্যায়ণ । মাইকেলকে কেবলমান্ন গাঁতি কবি, 

মহাকাব বা নাট্যকার হিসাবে বিশেষ করে দেখলে তাঁর সাঁত্যকার পাঁরচয় যেন খান্ডত হয় বলে 
আমার ধারণা । অবশ্য সত্গে একথাও ফ্বীকার্য যে এধরণের আলোচনারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

অবশ্য ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁর বইয়ের অনেক জায়গায়ই যুগের পাঁরপ্রোক্ষতে আলোচনা 
প্রসারিত করেছেন। সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ণে যুগাঁবচার যে কতটা প্রয়োজনীয় এসম্পর্কে তিনি 
সর্বদাই সচেতন। গ্রন্থের ভূমিকা অংশটিতে এর অজস্র স্বাক্ষর রয়েছে। 

অধ্যাপক ভত্রাচার্য মশায় তার বন্তব্য উপস্থাপনায় প্রত্যক্ষতা ও স্পম্টতার আশ্রয় 'নিয়ে- 
ছেন। তাঁর ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল, খজু ও সাবলীল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাসত্বেও তিনি 
বিস্ময়কর ভাবে পূর্বপক্ষকে আক্রমণে তাঁর তীব্র হয়ে উঠেছেন-__,কখনো বা দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত 
স্থাপনে আশ্চর্যভাবে সত্যান্বেষার পাঁরচয় দিয়েছেন। পূর্বসূরী সমালোচকদের কোনো কোনো 
বহযপ্রচালিত' মতবাদকে তিনি নৃতনতর যান্ত ও বিশ্লেষণে প্নর্বিচারের প্রয়াসী হয়েছেন। যাঁদও 
আদর্শ সমালোচকের মতই পূর্বপক্ষ উল্লেখ করে সস্থির য্যান্তসমারোহে প্রকৃত তথ্যের উপ- 
স্থাপনায় ও উদ্ঘাটনে কেবল মান্র বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং মতবাদে প্রায়শঃই তান মধ্যপথ- 
বাহী, তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন নিদারূণভাবে কঠিন ও নির্মম। 

প্রসঙ্গান্তরে ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল এমন কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও ডাঃ ভট্রাচাষের 
অনেক মন্তব্য খাঁটি সত্য হলেও জননন্দিত হতে পারে নি। এবং বাংলা সাহত্যের বহুকাল- 
পোষিত কিছ কিছু সিদ্ধান্তের প্রাতিকূলেও রায় দিয়েছেন। যেমন “অনেকে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যগুরু 'িহারীলাল চক্রবর্তী হইতেই আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা অনুভব করিয়াছেন। 
কিন্তু একথা সত্য বিয়া স্বীকার করা কঠিন।” এই প্রসঙ্গে তিনি মধুসূদন এবং 'বিহারীলাল 
সম্পর্কে একটি তুলনামূলক তথ্যনিষ্ঠ ও য্ক্তপূর্ণ আলোচনা করেছেন নানা দিক 'দিয়ে 
সেটি উল্লেখ্য। 

ভূমিকা বাদ 'দিয়ে বইয়ে তিনাট অধ্যায় আছে। ভূমিকায় লেখক মাইকেলের কাব ধর্ম 
ও গাঁতি কাবতার সঙ্গে তার যোগ কোথায়, বাংলা সাহিত্যে গাঁতি কবিতার ধারার মাইকেলের 

৬ 
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সঙ্গে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের সংযোগ কোথায়,_কোথায় মধুস্দনের বৈশিষ্ট্য এই সব 
বিষয় নয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্যে 
গীতকাব্যের প্রভাব ও উত্ত দুই কাব্যের অন্তার্নীহত ভাবধারা 'নিয়ে একাঁট 'নবন্ধ অন্তর্ভূন্ত 
হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আলোর্চনা, দ্বিতাঁয় অধ্যায়ে বারাঙ্গনা কাব্যের এবং 
তৃতীয় অধ্যায়ে চতুদ্দশপদী কাবতাবলী। কাঁবর প্রাতীস্বিক প্রাতিভাতত্বে বি*বাসী হয়ে ও 
ডাঃ ভ্টরাচার্ষ প্রায় সবন্ই স্থান কাল ও পান্রের পথ নির্দেশ মেনে নিয়েছেন_ অর্থাৎ কোথাও 
তিনি এীতিহাঁসক দৃষ্টি থেকে চ্যত হন নি। ভূমিকা অংশে 'তাঁন ইতিহাসের ধারাঁট সূন্দর 
ভাবে বিশ্লেষণ করে দৌখয়েছেন। 

ব্রজাঞ্গনা কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি কেবলমাত্র মাইকেলকে বিচার করেন নি তান 
ভারতচন্দ্রের ও ভানু সিংহের পদাবলীর ও নব মূল্যায়ণে ব্রতী হয়েছেন। বাংলা সাহত্যে 
বৈষব পদাবলীর জল্ম বৃদ্ধি পরিণতির সার্থক এতিহাসিক বিচার করেছেন এই অধ্যায়ে। এবং 
মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার সঙ্গে জাতীয় পুনর্জাগরণের সম্পর্ক কোথায়, মধ্যযুগের 
বৈফব পদাবলাীর সঙ্গে বা এর কাঁ পার্থক্য সে সম্বন্ধেও আপন সুচান্তিত মত ব্যস্ত করেছেন। 
ব্রজাঙ্গনার প্রাতাট ভরাট িচ্যাতিও তান নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে চেম্টা করেছেন। 

বারাঙ্গনা কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ভট্রাচার্যের তথ্যানষ্ঠা আরো বিস্ময়কর । ওভিদের 
জীবন ও কাব্য (116910 [0১19115) সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাঁরবেশন করেছেন। ওভদের 
সঙ্গে মধুসুদনের জীবনের এবং দুজনের 'বাভন্ন পত্রাবলীর মধ্যে ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য 
দেখিয়ে উদ্ধৃতি সহযোগে তান ওভিদের কাছে মাইকেলের খণের পাঁরমাণ ও নির্দেশ করে- 
ছেন। ডাঃ ভট্রাচীর্যের প্রভূত পাঁণ্ডিত্য ও 'িম্ঠা এই অধ্যায়ের বহু আলোচনায় ভাস্বর হয়ে 
আছে। তব মনে হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মধুসূদনের প্রাত ঠিক সাবচার 
করেন নি। ভারতীয় সনাতন ধর্মের রক্ষণশীল দৃষ্টি রেনেসাঁস এর কাঁব চেতনাকে পাঁরপূর্ণ 
হৃদয়ঙ্গম করার পথে অন্তরায় হয়েছে। নাট্য কাব্য, গীত কবিতা এবং আখ্যায়িকা এই 'তিনের 
সার্থকতম ন্নিবেণী সঙ্গম ঘটেছে বীরাঙ্গনা কাব্যে। সার্থকতম সৃষ্টি বলে আভহিত করেছেন 
যোগনন্দ্রনাথ বসু তিনি বলেছেন, “বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদনের গম্ভর ও কোমল ভাবের একত্র 
সম্মেলন হইয়াছে।” পূর্বসুরীদের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য মশায়ও এ বিষয়ে একমত। কিন্তু 
তিনি বিশেষ কতগুলি চরিত্র সম্পর্কে নোতিক প্রশ্ন তুলেছেন। বাঁরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকা- 
দিগের প্রেম দেহোত্তীর্ণ প্রেম নহে. নিতান্ত দেহাশ্রয়ী প্রেম_রৃপযৌবনের অঞ্জলি "দিয়াই 
প্রেমিকাগণ প্রেমিককে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে....। বিশেষ করে “সোমের প্রাত তারা" 
পান্রকা প্রসঙ্গে ডাঃ ভট্টাচার্যের উীন্তু “ইহা শাশ্বত আদম জৈব লালসারই আভিব্যন্ত মান্র।... 
ইহা কেবল অকল্যাণকরই নহে, ইহা কুৎীসত ও নারকীয়" লক্ষণের প্রাঁত সূর্পনখা এবং 
পরুবরার প্রীত উর্বশী পাকার মধ্য 'দিয়াও ইতালীয় কাব ওভিদের কয়েকটি প্িকার অন. 
যায়ী লালসার চিন পরিবেশন করা হইয়াছে ।--ডাঃ ভট্টাচার্যের ২য় আভযোগ নরাজনাকারো 
গঠনে কিছ; এঁক্য দেখা গেলেও অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ইহাতে এক্য নাই। প্রথমতঃ সমস্ত পরিকায় 
প্রেমই একমান্ন উপজীব্য তাহা নহে।” এবং “নরনারীর প্রেম সম্পর্ক অবলম্বন করিয়াও যে 
সকল পত্রিকা রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ও প্রেমের স্বরূপের দিক হইতে নানা বিষয়ে 
অনৈক্য রাঁহয়াছে।” এবং তৃতীয় অভিযোগ-_নামকরণ অসার্থক। “বীরঞ্গনা বলিলে বশর নারণ 
যেমন বুঝায়, বীরের পত্নী ও বূঝায়। কিন্তু এই কাব্যে বীর নার যেমন নাই, তেমান সকলে 
বীরের পত্রীও নহে। 
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অবশ্য তান একথাও স্বীকার করেছেন, “ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শেরই সংমশ্রণ 
রাহয়াছে; তথাঁপ ইহাদের মধ্যে মধুসূদনের যূগমানস একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই।” 

আমাদের মনে হয়, আরো একটু গভীরে দৃল্টিপাত করলে ধরা পড়বে “মধুসদনের 

যুগমানস একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া” তো যায়ই নি বরং যুগমানসের ও নবজাগাতর সার্থক 
বাণীকার মধুসূদন এখানে নারীজাতির সর্বাত্মক বন্ধনমনন্তিরই গান গেয়েছেন। এখানে নব- 
জাগৃতির প্রধান লক্ষ্যগুলি স্মরণীয় -_মানবতাবাদ, এরীহকতা, ব্যা্তিস্বাধীনতা, যুন্তিবাদ ও 
তীব্র মর্তপ্রেমই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের উজ্জবল ঘোষণা ছিল। একথাও এই প্রসঙ্গে 
অবশ্য স্মরণীয় যে বহাট বঙ্গকুলচূড় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম কাব্য- 
শিরে শিরোমাঁণ রূপে স্থাপিত করে প্রকাশিত হয়। ঘটনাট যথেন্ট অর্থবহ । একান্ত আত্ম- 
সচেতন রেনেসাঁসের কাব জেনে শুনেই বইটিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে সংযুস্ত 
করে 'দয়েছেন। 

নারীকোন্দিক সোঁদনের সর্বাত্মক মাস্তি আন্দোলনের পথে রামমোহন বিদ্যাসাগরের 
সার্থকতম উত্তরসূরী মধুসৃদন। বারাঙ্গনাকে রামমোহন বিদ্যাসাগরের পথে আর এক দড় 
বালম্ঠ পদক্ষেপ বলে যাঁদ মেনে নেয়া যায়-তাহলে বারাঙ্গনা কাব্যে এক্য আঁবস্কার ও অনেক 
সহজ হয় এবং নারীর (সর্বস্তরের) স্বাঁধকার প্রাতিষ্ঠার কাব্য বলে মেনে নিলে নামকরণও 
অসার্থক মনে হবে না। 

আমার তো মনে হয় বাংলা সাহিত্যে বারাঙ্গনার তারা চরিত্র চোখের বালির বিনোদিনী 
ও চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর পূর্জা। এবং সূর্পনখা কৃষ্ণকান্তের উইলের_রোহনীর। বাংলা 
সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের, অসামাজিক প্রেম সম্পকে প্রথম স্বীকৃতি বারাঙ্গনার তারার পন্রে। 
নীতিগতভাবে বা সামাঁজক দিক থেকে তারা সোমের মিলন অনাঁভপ্রেত ও অন্যায় বলে স্বীকার 
করেও নারীমনের এই আকতি, প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ও মুক্তি কামনা ক বৃহত্তর 
জীবন সত্যের অনুকূলে নয়? 

উব্শী এবং সর্পনখার প্রেম পত্র দুটিকে যাঁদ আমরা আর একটু সহানুভাীতির সঙ্গে 
বিচার করে দেখব আপাত ঘৃণ্য লালসা চিত্রের অন্তরালে আর এক গভাীরতর জীবনসত্য প্রাতি- 
ভাত। বারাঙ্গনা বা বিধবার স্বাভাবিক ভাবে সমাজের এক জন হয়ে সংসার বাঁধবার ইচ্ছা এমন 
কিছু অপরাধ নয়। বাংলা সাঁহতোর আঙ্গনায় চারন্রহীনের সাবিন্রী, কপালকুণ্ডলার মাতাবাব, 
রাজাসংহের জেবউন্নেসার বা কৃষকান্তের উইলের রোহিনী। পদফতধবনি কি বারাঙ্গনার উর্ব- 
শীর ও সূর্পনখা চাঁরন্রের তথাকাঁথত নিলঞ্জ প্রেমনিবেদনের পেছনে শুনতে পারছি না? 

হয়তো মহাভারতের মূল চরিত্রের সঙ্গে বীরাঙ্গনার ভান্মতী বা দুঃশলার চাঁরত্রের 
খুব মিল নেই--,মহাকাব্যোচিত চারন্রের বিশালতা তাদের নেই-_কিন্তু এই পন্ত্র দুটিকেও যাঁদ 
আমরা কেবলমান্র প্রেমের জন্যই প্রেমের দলিল হিসাবে গ্রহণ করি যেখানে অর্থ কীর্তি মান 
অপমানের প্রশ্ন একান্তভাবে বিসজিতি 'সমাজ সংসার মিছে সব-মিছে এ জীবনের কলরব', 
কেবল মুখোমুখ দুইজনের হৃদয় সত্য হিসাবে দেখতে চেম্টা কার তাহলে কি এখানেও জীবন- 
রহস্যের ীবদ্যং আমাদের চাকত করবে নাট আমার তো মনে হয় মধুস্্দনের তাই কাম্য 
ছিল। প্রেমের বহাবাঁচন্র লীলারহস্য-বহুবর্ণ প্রেমের বর্ণাঢ্য দাযতি জীবন সত্যের 'নারখে 
আবিস্কার করার প্রয়াসেই তাঁর বারাঙ্গনা কাব্য রচনা। এই কাব্যেই প্রথম আমরা বারাঙ্গনার 
প্রেম, বিবাহিতের প্রেম, প্রভৃতি প্রেম সম্পকেরি বিচিত্র পরিচয় পাই। নারাঁর সর্বাত্মক বল্ধনমূক্তি 
ও আত্োপলব্ধির সূচনা এখান থেকেই শুরু হয়। রামমোহনের সতাঁদাহ নিবারণ, অথবা 
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বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনে প্রণয়ন কোনো একক বিচ্ছিন্ন ব্যান্তগত ঘটনা মা্র নয়। 
এগ্যাল সবই নবজাগৃতির সর্বাত্মক বন্ধনমান্তর সোপন মান্র। এই 'দিক থেকে বারাঙ্গনা কাব্য 
সমগ্র নারী সত্তার উজ্জীবনের চিহবহন্কারী যুগকাব্য। 

নারীর ও নিজের একাঁট বাঁশম্ট স্বাধীন সত্তা আছে-সেও একজন মানুষ__কেবলমান্ন 

নারী নয়--এই ঘোষণায়ই তো বারাঙ্গনার প্রাতাঁট নারী চাঁরত্র মুখর । এই 'দিক থেকে বারাঙ্গনার 
নায়িকারা বীরের স্ত্রী হোক বা না হোক বারাঙ্গনা তারা প্রত্যেকেই-_-; আত্মোপলাব্ধ এবং 
আত্মগ্রাতষ্ঠার প্রেরণায় তারা একান্তভাবে মানাবক হয়েও স্বমাহমায় ভাস্বর। এই বহ;ধা ব্যাপ্ত 
বিস্মিত জীবন প্রবাহে তারাও সমভাবে অংশভাক-এই আত্মোপলব্ধির বাণীই তো এখানে 
কাব্যসূষমায় মশ্ডিত হয়ে সোচ্চার। নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠতম কাব্য হিসাবে এখানেই তো বারাঙ্গ- 
নার সার্থকতা । * 

অবশ্য একথাও এখানে উল্লেখ্য যে বারাঙ্গনা কাব্যের কোনো কোনো চাঁরন্র চিন্তরণে কিছু 
শ্ুটি ও পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মশায়' সে সব ব্রুটির দিকে স্পম্ট অঙ্গাল নরেশ 
করেছেন। এবং উপরোন্ত তারা উর্বশী প্রভৃতি চারন্রগদাীল সম্পকেও অধ্যাপক ভট্রাচার্যের সঙ্গে 
আমি একমত না হয়েও তাঁর নিভাঁক স্পচ্টোন্ত এবং ভ্রুটিহন নিজস্ব য্ন্ত ও চিন্তাপদ্ধতি 
শ্রদ্ধানত চিত্তে স্বীকার কার। 

-এরপরে তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে চতুদ্শশ পদ কাবতাবলী সম্পর্কে আলোচনা । জন্মলগ্ন 
থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে সনেটের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এখানেও তাঁর 
প্রখর এীতহাসিক দৃল্টি সমানভাবে জাগ্রত। বাংলা সনেটের ইতিহাসে মধ্সৃদনের দানের পাঁরি- 
মাণ, কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, দুর্বলতা, কা তাঁর বিশেষ অবদান, তাঁর ভাব ভাষা ছন্দ অলওকার 
প্রভৃতি প্রতিটি প্রযুক্ত ও প্রকরণ সম্বন্ধে রয়েছে পাঁন্ডত্য পূর্ণ অথচ আন্তরিক বিস্তৃত 'বিচার। 
মাইকেলের চতুর্দশপদী কাঁবতাবলী সম্পর্কে আঁধকাংশ সমালোচকের মত অধ্যাপক মশায়ও 
স্বীকার করে লিখেছেন, “চতুদ্শিপদী কাঁবতাবলী তাঁহার অস্তমিত প্রাতিভর আঁকণংকর সৃন্টি 
মান্ন।” আরো মন্তব্য করেছেন, “ইহার বিষয়, ভাব, রছনাগুণ ইত্যাদি বিচার কাঁরয়া দেখিলে 
ইহাকে মধুস্দনের প্রীতিভার একটি 'বাশষ্ট নিদর্শন মনে করা যাইবে না।” _এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের চতুর্দশপদী কাঁবতা সম্পর্কেও লেখকের সুস্পম্ট আভমত স্মরণযোগ্য : “রবীন্দ্রনাথের এই 
শ্রেণীর কবিতাগদলি চতুর্দশপদী পয়ার মান্র হইয়াছে__সনেটও যেমন হয় নাই-_তেমান মধুসূদনের 
কবিতার গুণও লাভ কাঁরতে পারে নাই।” মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে, বলাবাহ্লা, 
এই মন্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। তবু এই ধরণের বালষ্ঠ, প্রত্যক্ষ ও স্পন্ট মন্তব্য 
এই গ্রন্থের বহু জায়গায় পাওয়া যাবে। এবং সর্বত্রই তাঁর 'সিদ্ধাল্তগুি একান্তভাবে তথ্য ও 
যুত্তিনিরভর। অবশ্য তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ ও দৃম্টিভঙ্গণী অনুসারে । 

সমগ্রভাবে বিচার করলে বইটিতে কোনো কোনো আলোচনা কিছুটা একাডোমক হয়ে 
উঠলেও ভাষার চমৎকারিত্বে ও প্রবহমানতায়; তথ্যের সমারোহে, য্যন্তির নিষ্ঠা ও বাঁলম্ঠতায় এবং 
সর্বোপরি একটি সম্দ্রমপূর্ণ আন্তরিকতার আভজাত্যে প্রাতটি আলোচনাই সুখপাঠ্য। 

গীতিকবি শ্রীমধুসূদ্রন। ডাঃ আশুতোষ ভট্রাচার্য। সূম্টি প্রকাশনী । কলকাতা । 
মূল্য ৫. টাকা॥ 

নচিকেতা ভরম্বাজ 
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০৮ 
দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রল্থাটর পাঁরবার্ধত সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণে 

(১৩৪৩ )ছন্দ-বষয়ক রবীন্দ্রনাথের যেসব রচনা গ্রন্থভুন্ত হয়নি, বর্তমান সংস্করণে সেসব রচনা 

সংকলিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্রু সেন। 

স্চ | বাংলা ছন্দ | সংগীত ও ছন্দ | ছন্দের অর্থ | ছন্দের হসল্ত-হলল্ত | সংস্কৃত-বাংলা 

ও প্রাকৃত-বাংলা ছন্দ । ছন্দের মান্রা | ছন্দের প্রকৃতি | চলতি ভাষার ছন্দ | গদাছন্দ । 

কাব্য ও ছন্দ | 

পাঁরশেষ । বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ | বাংলা শব্দ ও ছন্দ | বহারীলালের ছন্দ | 

সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দ | বাংলা ছন্দে যাব্তাক্ষর | বাংলা ছন্দে অনপ্রাস 1 কৌতুক-কাবোর 

ছন্দ । ছড়ার ছন্দ | বাংলা ছন্দে স্বরবর্ণ | গদাকবিতা ও ছন্দ। 

এ ছাড়া ছন্দ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপর ও ভাষণ এই গ্রন্থের অন্তভূর্ত করা হয়েছে। গ্রন্থশেষে 

সংজ্ঞাপরিচয় পাঠপরিচয় পাশ্ডুলাপ-পরিচয় দম্টান্তপারচয় সংযোজত। 
মূল্য ৮:০০ টাকা 

স্বদেশী সমাজ 

'যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে হবে" এঁবষয়ে জীবনের 
'বাভন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বারবার যে আলোচনা করেছেন তারই কেন্দ্রবর্তী হয়ে আছে 'স্বদেশী 
সমাজ' (১৩১১) প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধ ও তারই আনুসাঙ্গিক অন্যান্য রচনা ও তথ্যের সংকলন 
'স্বদেশী সমাজ: গ্রল্থ। মূল্য ৩:০০ টাকা। 

সম্প্রতি প্রকাশিত 

গল্পগচ্ছ ৪র্থ খণ্ড ৫০০ 
গজ্পগচ্ছের এই খণ্ড প্রকাশের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গল্প প্রন্থভুন্ত হয়েছে। 

বিশ্বভারতী 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা এ 



নার সয় 
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ডঃ রবাচ্দুনাথ মাইতি 
চৈতন্য-পারকর-_-১৬:০০ 

যোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-পার্ষদগণ তথা বৈষব-মহাজনদের সুদীর্ঘ জীবনী গ্রল্থ। বৈষবসাহিত্য 
জিজ্ঞাসুদের “মবশ্য পাঠ্য। 

ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার 
রবীন্দ্-সাহত্যে পদাবলণীর স্থান-৬:০০ 

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত বৈষব পদাবলা, রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষণব পদাবলার প্রভাব, রবান্দ্-সাহত্যে 
পদাবলীর প্রয়োগের সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যপূর্ণ সরস আলোচনা। 

শঙ্করীপ্রসাদ বস; 
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপাতি-১২:৫০ 

বাংলাভাষার এই প্রধান দুই কার সাধনা ও সৃষ্টির সম্পূর্ণ পরিচয়। 

শচ্তুচন্দ্র বিদ্যারত 
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ-৬:৬৫০ 

বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ব প্রণীত বিদ্যাসাগরের চাঁরত কথা। বিদ্যাসাগর চারত কথার 
সর্বপ্রথম গ্রন্থের পুনমনূদ্রণ। 

শান্তিকুমার দাশগণ্ত 
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্--১০:০০ 

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুঁল নিয়ে এই প্রথম বাংলাসাহত্যে একিট পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হল। 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
শান্তিনিকেতন-বিশবভারতাঁ-৫:০০ 

শান্তিনিকেতনের রক্ধাশ্রম থেকে সূরু করে বি*বভারতাঁর পূর্ণ বিকাশের দিন পযন্ত বাত 

পারণাতির এক পূর্ণাঙ্গ কাহনাী। 

ক্ষদিরাম দাস 
রবীন্দ্র-প্রাতিভার পরিচয়--১০.০০ 

রবীন্দ্র-সাহত্যের বিস্তৃত আলোচনা, নূতন 'দিক-দর্শনরূপে খ্যাত। এই গবেষণা গ্রন্থের জন্য 
কাঁলিকাতা বিশবাবিদ্যালয় গ্রন্থকারকে বাংলা ভাষায় এই সর্বপ্রথম ডি, লিট, উপাঁধ 'দিয়াছেন। 

সোমেন্দ্নাথ বস; 
রবান্দ্রু অভিধান ১ম খণ্ড-৬:০০; ২য় খণ্ড-৬:০০ 

রবীন্দ্র-সাহত্য পঠন-পাঠনের পক্ষে অপারহার্য গ্রন্থ । 

এ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ £ 

দূর্ধসনাথ--রবান্দ্রনাথ-_8.০০; [বিদেশধ ভারত সাধক--৩.৫০ 

বকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড 
১, শঙ্কর ঘোষ লেন ॥ কলিকাতা-৬ || 
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গমকালান | প্রবন্ধের মাসিক পর ॥ সম্পাদক-_আনন্দগোপাল সৈনগঞ্তে * " 

দশম বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৬৯ 



প্মকালশ্ীধ প্রবন্ধের মাসিক পর | 

দশম বর্ষ ॥ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৯ 



১। উইকল ওয়েন্টবৈাল--সমসামায়ক ঘটনাবলী সম্পকিতি সংবাদ- 
পর্ন। বার্ষক ৬. টাকা। যান্মাসিক ৩. টাকা। 

২। কথাবাভা-_বাংলা সাস্তাঁহক। বার্ধক ৩. টাকা, ষাম্মাষক ১:৫০ 
৩। বঙ্গম্ধরা-বাংলা মাসিক পন্র। বার্ধক ২. টাকা। 
৪। শ্রামক বার্তাহন্দি পাক্ষিক পান্রকা। বার্ষক ১.৫০ টাকা; 
ষান্মাঁসক *৭৫ নঃ পয়সা। 

&। পশ্চিমবাংলা-নেপালণ ভাষার সাপ্তাহিক সংবাদপন্র। বার্যক ৩ 
টাকা; যাল্মাসিক ১'৫০। 

৬। মগরেবা বংগাল-সচিন্র উদ্দ্দ পাক্ষিক পান্রকা। বার্ষক ৩. টাকা; 
ষাল্মাসক ১'৫০ টাকা। 

২ 

[বিশেষ দুষ্টব্য _ 

ক। চাঁদা আগ্রম দেয় 

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতের 
সর্বত্র এজেন্ট চাই; 

গ। ভি, পি ডাকে 
পত্রিকা পাঠানো হয় 

ন্য। 



ঈয়কাজনীন ॥ জাল্ছন-টি ১৩৬৯ 

১২ 2 জন পর্িততত 
০ 

18৬ 
মে 
১৯২৪ 

টেনিসে 
১১১৭৪২৪2৬৫৪ 
হত 25 855% 

25৬55 

নি 

৬৫ ডে" 

ঙ 

2: 

গৃহসীমান্ত নুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার জন্য ভারতের প্রতিটি নারীর পক্ষে 
বর্তমানে অনেক কিছু করার রয়েছে। স্থানীয় নারী সংস্থাগুলির মাধ 
প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করুন। করার মতে। বহু কাজ রয়েছে।, 
জাতীয় প্রতিরক্ষ! তহবিলে দান করুন, অন্যকেও দান করতে উৎনাহ্তি 
করুন এবং প্রতিরক্ষ। সার্টিফিকেট কিনুন। শুঙ্থল। রক্ষায়, ব্যবহার গঠনে, 
মনোভাব গড়ে তোল! ইত্যাদিতে আপনার ব্যক্তিগত প্রচ্ঠো কাজে লাগাতে 
পারেনঃ 

* অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 'করুন। অযথা জিনিষপত্র কেনার ইচ্ছা পরিত্যাগ 
করুন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন। 

&« সোনা কিনবেন না। দেশের জন্য সোনা দিন | 

* যে কাজই হোক্ না কেন দৃঢ সন্কল্প নিয়ে ত৷ পাপন করুন, কাগণ, মচারুভাবে 
সম্পন্ন প্রতিটি কাজ জাতীয় প্রস্তুতিতে সাহায্য করে-_ভারতকে-শক্তিশালী 
করে। 

* নিরুংসাহিতা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের কর্তব্য অংশ গ্রহণ করুন। 

দা তত্ব থাল্কুন 
জাতীয় প্রস্তুতিতে অষ্শ এতণ কক্ন । 

১.6 (8৩78911) 
সি রি শি ও 



মমকালনন ॥ ফালাদ-চৈন্ন ১৩৬৯ 
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ঈ্গকালীন ৪ খাঞন-ঠন্ ১৩৬৯, 

জয়তাদের প্রতিজ। নিয়ে কাজ করুন 
জয়লাভের পক্ষে আপনার কাজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে 

ভারতের প্রতিটি অধিবাসীর পুর্োস্কমে কাজ কর। দরকার_এবং আমাদের 
সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন আরও বাডানোর 
জন্ত, জাতির সম্পদ আরও বাড়িয়ে তোলার জন্ত এবং প্রতিটি সীমান্তে 
আঘাত করার শক্তি প্রচণ্ডতর কারে তোলার জন্ত বর্তমানে আরও বেশী 
কাজ করা প্রয়োজন । 

উৎপাদনক্ষমতা ও উৎপাদন বাড়াবার জন্ত ঢালাই কারখানায় লেদে, 
মেসিন শপে, বিপুল শিল্প কারখানাগুলিতে প্রতোকটি কন্ধার প্রাণপণে কাজ 
করতে হবে। সীমান্তে প্রহরারত সৈনিকগণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের 
এবং জাতির নিত। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যেন অবিরাম আোতের 
মতো চলতে থাকে। 



কালীন ॥ ফালান-টৈ ১৩১১ 

লে 
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উভয় বাংলার বন্ত্রলিয়ে 

বিজয়-বজয়ন্তীবাহা 

০হাহ্হিনী শ্মিলত্ন্ 

ভিনন্মিভে, 

গ্বাপিত-১৯০৮ 

১নং মিল কুষিয়া পূর্ব বাংলা) 

২নং মিল ঘেলঘন্িয়। (পশ্চিম বাংলা) |" 

ম্যানেজিং এজেন্টস £ 

চক্রবর্তী সঙ্গ এ কোং 

২২ ক্যানিং ট্রাট, কলিকাত|। 



সমকালীন ॥ ছালন-চৈ ১০৯৯ 
লললর্টাঁ্লাঈঁঁঁঁঁ্্জ 

ডঃ রবান্দ্ুনাথ মাইতি 
চৈতন্য-পারকর--১৬.০০ 

ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন/-পার্ধদগণ তথা বৈফব-মহাজনদের সদ্দীর্ঘ জীবনী গ্রল্থ। বৈফবসাহত্য 
[জিজ্ঞাসদের অবশা পাঠ্য। 

ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার 
রবগন্দ্-সাহত্যে পদাবলণীর ষ্থান-৬:০০ 

রবীন্দ্রন থের সম্পাদিত বৈষব পদাবলাঁ, রবীন্দ্ুনাথের উপর বৈষব পদাবলীর প্রভাব, রবান্দ-সাহিত্যে 
পদাবলীর প্রয়োগের সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয়ের তথাপূর্ণ সরস আলোচনা । 

শঙ্করীপ্রসাদ বস, 
চগ্ডীদাস ও বিদ্যাপাত--১২.৫০ 

বাংলাভাষার এই প্রধান দুই কবির সাধনা ও সম্টির সম্পূর্ণ পারিচয়। 

শাচ্ভুচন্দ বিদ্যার 
বিদযসাগর জশীবনচাঁরত ও ভ্রমনিরাশ--৬ "৫০ 

বিদ্যাসাগর-সহোদর শম্ভূচন্দ্র বিদ্যারত প্রণীত বিদ্যাসাগরের চাঁরত কথা। বিদ্যাসাগর চাঁরত কথার 
সববপ্রথম গ্রন্থের পুনমদ্রণ। 

শান্তিকুমার দাশগ্ন্ত 
রবীল্দুনাথের রূপক নাটা--১০.০০ 

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগালি নিয়ে এই প্রথম বাংলাসাহিত্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হল। 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
শাদ্ভনিকেতন-বশ্বভারতী--৫.০০ 

শাম্তিনিকেতনের রক্গাশ্রম থেকে সুর করে িধ্বভারতাঁর পর্ণ বিকাশের দিন পর্যন্ত বাল্ব 
কর্মের, বািভন্ন মানুষের, 'বাভন্ন প্রচেষ্টার ধারাবাহক ইতিহাস। শান্তানকেতনের উদ্ভবাবকাশ- 

পরিণাতির এক পূর্ণাঙ্গ কাহিনা। 

্ষাদিরাম দাস 
রবন্ম-প্রাতিভার পাঁরচয়--১০.০০ 

রবাীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা, নূতন দিক-দর্শনরূপে খ্যাত। এই গবেষণা গ্রচ্থের জন্য 
কলকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয় গ্রল্থকারকে বাংলা ভাষায় এই সর্বপ্রথম ডি, লিট, উপাঁধ 'দিয়াছেন। 

সোমেন্দ্ূনাথ বস, 
রবীন্দ্র অভিধান ১ম খণ্ড--৬.০০; ২য় খণ্ড--৬.০০ 

রবাল্দ্-সাহিত্য পঠন-পাঠনের পক্ষে অপারহার্য গ্রজ্থ। 

এ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ £ 

লর্যসনাথ- রবীল্ুনাথ--৪.০০; বিদেশশ ভারত সাধক--৩.৫০ 

বূকল্যাণ্ড প্রাইভেট লামটেড 
১, শঙ্কর ঘোষ লেন ॥ কলিকাতা-৬ || 



ঈফাজশীন ॥ ছাল্গন-টৈ৪ ১৩৬৯ 

সাগ্রজ্না শস্বঞ্ালন্স 
এরি খর্ব 

সাধন! উৎধালর রোড কলিকাতা” ৪৮ 

অধ্যক্ষ শ্ীযোগেশচন্ত্র ঘোষ, এম, এ, 
জামূর্যেষাশাস্রী, এক) দি, এন (লও) এম, মি, এন! জামেরিকা) 

ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শান্তর তৃতপূর্ব অধ্যাপক । 

কলিকাত| কেন্ত্র- ডাঃ নরেশচজ্জ ঘোষ, 
এষ) হি, বি। এস, (কলিঃ) জ 

$০১ 455 



দশম বর্ষ ১১/১২ সংখ্যা 

কাঁব দেবেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর কাবাপ্রবাহ ॥ আময়কুমার মজুমদার ৬৬৯ 

অর্থনশীতাবদ্ রাণাড়ে ॥ অরুণ সান্যাল ৬৭৭ 

ধিলেতের সাহেব-নবাব ॥ চণ্ডী লাহড়ী ৬৮৩ 

ডাঃ ভাওদাজী ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগন্ত ৬৮৭ 

হাস্য ও করুণরসের পারস্পারক সম্পর্ক ॥ দিল'ীপকুমার কাঁঞ্জলাল ৬৯২ 

1বদেশী সাহত্য ॥ আজত দাস ৬৯৮ 

জল্মশতবার্ধকী ও রাম্দ্রীয় কর্তব্য ॥ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ৭০৭ 

মধ্যযুগের শিল্পকলার প্রকাত ॥ আনন্দ কুমারস্বামী ৭১০ 

অবনন্দ্রনাথ ও তাঁর জগত ॥ নাঁখল বিশ্বাস ৭১৩ 

সমালোচনা ॥ আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১৫ 

॥ সম্পাদক : আনল্দগোপাল সেনগহ ॥ 

আনন্দগোপাল সেনগনপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোরার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-৯৩ হইতে প্রকাশিত 



গমকালসন ॥ ফাল্গন-চৈন্ত ১৩৬৯ 

ভারতের শস্ত-সাধনা 
ও শান্ত সাহিত্য 

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শাঁশভূষণ দাসগণপ্ত 

সাহত্য-আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫] 

বৈষব পদাবলশ 
সাহত্যরত্ব শ্রীহরেকৃ্। মুখোপাধ্যায় সম্পাদত প্রায় চার 

হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক স্চাী 
সম্বালত পদাবলণ সাহিত্যের আধুনিকতম আকর গ্রন্থ। [ ২৫] 

গামায়ণ 

কৃত্তিবাস বিরচিত 
পর্ণাঙ্গ রামায়খাঁটর বহুবর্ণ চিন্ন সমন্বিত অনিন্দ্য প্রকাশন। 

ডঃ সুনসাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বালত। [৯.] 

বঙ্কিম রচনাবলশী 
প্রথমখন্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি। 1১২] 

আপনার গ্রন্থাগারের গৌরৰ রদ্ধি করুন 
দ্বিতীয় খন্ডে সমগ্র সাহত্য-অংশ। [১৫.] 

রমেশ রচনাবলী 
রমেশচল্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) [৯] 

কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনদেবের সুষ্ঠু ও প্রাঞ্জল আলোচনা । [২৫] 

জীবনের ঝরাপাতা 
সরলা দেবীচৌধুরানীর আত্মজীবনী 

ও ঠাকুরবাড়ির আলেখ্য। [8.] 

সংসদ বাঙগলা আভধান 
পারবার্তত ও সংশোধিত ২য় সংস্করণ। [ ৮০] 

ঘি লাহিতচ দংলাদ 
৩২-এ আচার্ধ প্রফুল্লচল্দ্র রোড :; কলিকাতা-৯ 

রি ॥ সব আমাদের বই পাওয়া যায় ॥ 

জীবন-জিজ্ঞাসা 
সংকলক ও অন;বাদ £ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভূমিকা £ সত্যে্্রনাথ বস; জাতীয় অধ্যাপক 
মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রম্থে তাঁর সাধারণ 

অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্খা, ধর্ম ও নীতিশাস্য, 
শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থশাস্র, রাষ্ট্র এবং শাল্তিবাদ ইত্যাদি 

, সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলশীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা 

হয়েছে। এ ষূগের একজন আগ্বতীয় মানবদরদা মহাপনুরুষের 

মানসলোকের গঠন ও গাঁতিপ্রকৃতি উদ্বাটিত হয়েছে এই 

রচনা সকেলনে। বিজ্ঞান-রাজোর বিস্ময়, পৌরাণিক 

বাঙালী 
প্রবোধচদ্দ ঘোষ 

অধ্যাপক, কাঁলকাতা [বশ্বাবদ্যালয় 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের আগ্নিক্র ঘুরেছে 
ভারতের উত্তরে আর দাক্ষণে। কিন্তু পূর্ব ভারতের 
তমসাচ্ছন্ন এীতিহোর উত্তরাধিকারী বাঙালী । সেই খণ্ড- 

ছন্নাবাক্ষিপ্ত বাঙালী আজ সারা ভারতের সমস্যা। তবৃও 
নতুনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতায়, সমীকরণের অসাধারণ শীল্তুতে 
সে আজো ভাস্বর। তার বতমান বিপর্যয় এক অপাঁরমেয় 
দিগন্তের পূর্বাভাস। তাই বাঙালীর এরীতহ্য ও ভাবিষ্যৎ, 
বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কাত প্রত্যেক ভারতীয়ের 

উপাথ্যানের চাঁদের মত কৌতহেলাকৃত অসীম প্রতিভার. কাছেই অন্যশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে 

এক মহাজ্ঞানীর 80 এই গ্রল্থ-_ সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। 

জাবন-জিজ্ঞাসা। দাম £ ৮.০০ টাকা দাম £ ৬০০ টাকা 

রূপা জ্যান্ত কোম্পানী ২ 
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ সীট কলিকাতা-১২ 



দশম বর্ষ 
১৯/১২ সংখ্যা 

কৰি দেবেন্রনাথ সেন ও তান কাব্যপ্রবাহ 

আনম্মখুমাগ্প মত ঠনলা। 

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেও নিজ রচনায় রবীন্দ্ুপ্রভাব মুস্ত রাখতে পেরে- 
ছিলেন যাঁরা, দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁদের মধ্যে সেরা কাবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাঁব ভ্রাতা” দেবেন্দ্রনাথ 
সেনের চেয়ে বয়সে তন বছরের ছোট হলেও প্রাতিভাস্ফূরণে বা কাব্যসাধনায় তাঁদের মধ্যে কোন 
তুলনা চলে না একথা বলা বাহুল্য মান্ত। তাহলেও একথা দুঃখের যে ১৯৫৮ বা ১৯৫৯ সালে 
কাঁবর জল্মশতবর্ষে তাঁর নাম উচ্চাঁরত হয়নি । প্রশন উঠবে শুধু দেবেন্দ্রনাথ কেন, বঙ্গদেশে বহু 
কাব জন্মগ্রহণ' করেছেন, তাহলে তাঁদেরও জল্মশতবর্ষ উৎসঝ! পালন করা উচিত। তা হয়তো সাত্য, 
কিন্তু একথা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না যে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ কাঁবদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের 
কাব্যকলা প্রকৃত উচ্চমানের । 

পূর্বসূরী 'বিহারীলাল কাবর কাব্জগতের অন্যতম পথপ্রদর্শক হলেও তাঁর কাব্যের 
সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের রচনার এক বিশেষ পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে । শবহারীলাল উদাসীন 
রোমান্টিক কাব আর দেবেন্দ্রনাথ “গাহ্স্থ্য রোমান্টিক কাব।” দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ গীতিকার 
এবং তাঁর কবিতায় মাইকেল মধুসূদনের ক্লাসিক রীতির সাথে বিহারীলালের রোমান্টিক রীতির 
অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন পাঁবহারীলালের মত 
দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা ভাব্ক নহেন এবং ইহার কাঁবতার বিষয়ও 'নিরাবিল ভাবানির্ভর ও বস্তু- 
নিরপেক্ষ নয়। রোমান্টিক কাব বাঁলয়াই নারীপ্রেমের বাচত্র প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে মৃ্্য 
স্থান পাইয়াছে। বিহারীলালের অধ্যাত্মদৃষ্টি ছিল বৈদান্তিক গোছের। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ 
ছিলেন বৈষবায় ভন্তিরাসক।” (বাংলা সাঁহত্যের হীতহাস £ ২য়) 



৬৭০ সমকালখন [ ফাল্গুন-চৈত 

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে একটি সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির এক বিশেষ 'দিক ফুটে উঠেছে। একথা 
সাঁত্য যে দেবেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে কোন সমতা দ্ট হয়! না, তাঁর কাঁবতার মধ্যে যেমন পাওয়া 
যায় না প্রগাঢ় চিন্তার ছাপ, তেমাঁন তা বিচার িশ্লেষহীন। এর ফলে তাঁর কাব কজ্পনা 
নানাস্থানে, নানা পর্দায় ছড়িয়ে আছে বিচ্ছিন্ন “ভাবে । তাঁর কল্পনা দুরন্ত প্রবাহণী এবং অনেক- 
স্থলে অসংযতও বটে। তবুও তা বঙ্গ সাঁহতো অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। দেবেন্দ্রনাথের 
কাঁবতা সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল যথাযথই বলেছেন, “মনে হয় তাঁহার কবিতাগলি 
যেন আপনারাই আপনাঁদগকে 'লাখয়াছে! ভাবানুৃভাতির সারল্য, আতি সহজ সোন্দর্যবোধ, 
বায়ুর স্পর্শমান্র জলের 'হল্লোল কম্পনে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কাবি-হ্দয়ের 'বিক্ষেপ তাঁহার 
রচনায় যেমন লক্ষ্য করা যায়, এমন আর কোথাও নয়।” 

আধুনিককালে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা আঁতি-রোমান্টিকতার দোষে দুষ্ট বলে গণ্য হবে, 
একথা মেনে নিলেও স্বীকার করতে কুন্ঠা নেই যে তিনিই “কথ্য-ভাষার শব্দের যোগানে সম- 
সাময়িক কাব্যরীতির কাঠিন্য ভাঞ্গয়া দয়া কাব্যকলায় শান্ত সণ্টার কারলেন।" এই দুরূহ 
কর্মের জন্য তিনি বাংলা*সাহত্যে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 

যাঁদও আমরা মেনে নিই যে কাঁবর চেয়ে তাঁর কাব্যসাঁষ্টর মূল্য আঁধকতর, তাহলেও 
আলোচ্য প্রবন্ধে কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঘ্য অর্পণের কালে তাঁর নিজস্ব পাঁরচয় কি দেওয়া 
এক প্রয়োজনীয় অংগ বলে মনে হয়। 

১৮৫৮ সালে য্তপ্রদেশের গাঁজপুরে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পাঁরবারে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম। 
আদি নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতা লক্ষনীনারায়ণ সেনের 
জ্যেষ্ঠ পূত্র। ১৮৭২ সালে পাটনা কলোজয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন, 
১৮৭৪ সালে প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে এফ এ পরাক্ষায় ১১শ স্থান আধকার করেন। ১৮৮৬ 
সালে ইংরেজীতে ২য় বিভাগের অনার্স সহ 'ব এ পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ সালে এলাহা- 
বাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষায় এম এ পাশ করেন ৬ষ্ঠ স্থান আধকার করে। ১৮১৪ 
সাল থেকে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালাতি সুরু করেন। ওকালাঁত করলেও তাঁর কাব্য- 
চচ্চা কখনো ব্যাহত হয়ান। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনার যে অভ্যাস তাঁর হয়েছিল আমরণ 
'তা অটুট ছিল। 

দেবেন্দ্রনাথের কাঁব-ধর্ম কেমন ছিল একথা অনেকের মনে ওঠা স্বাভাঁবক। কাঁব নিজে 
বহুবার তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন 

রূপের পূজার! 
সারা সন্ধ্যা সারানাশ রুপ-বৃন্দাবনে বাঁস 

হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহার! 
নগনা দোলনা কোলে মদনা রাহিকফা দোলে 

কাঁবচিত্তে কল্পনার অলকা উঘাঁর -_ 
আম সে অমৃত-বিষ পান কার অহর্নিশ 

সংসারের ব্লজবনে 'বাপনাবহার 
দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাবাগ্রল্থ 'ফুলবালা'। ১৮৮০-৮১ খঙ্টাব্দে গাঁজপুরে অবস্থান 

কালে তাঁর তিনখানি ছোট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথর্মটর নাম বলা হলো, আর দুটি হচ্ছে 
“উীর্মলা" ও “নিবঝারণনী।” 



১৩৬৯] কাৰ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর কাব্যপ্রবাহ ৬৭১ 

দেবেল্দুনাথের রচনাভ'ঞ্গি ঃ 
ভালো লাগার ক্ষমতা. তাঁর ছিল অসাধারণ। রসদৃষ্টি এবং রসতন্ময়তা তরি কাব্যকলার 

প্রধান সম্পদ এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাঁর রচনায় সমাসোন্ত এবং সম্বোধনের প্রাচ্য লক্ষিত 
হয় এটি তাঁর নিজস্ব ভাঁঙ্গা। উপমা ও উপ্রেক্ষার সাহায্যে দেশাঁবদেশের কাব্যকাহনীর ইঙ্গি- 
তও তাঁর রর্সনায় পাওয়া যায়। এ জাতীয় রচনা আরম্ভ করেন মাইকেল মধ্সূদন সর্বপ্রথম । 
দেবেন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসৃদনকে তাঁর গুরু বলে স্বীকার করে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। 
প্যারান্থিসসের ব্যবহারেও তাঁর কাব্যগুরুর প্রভাব প্রচুর পারমাণে বিদ্যমান। হেমচন্দ্রের প্রভা- 
বও কিছ? আছে। রবীন্দ্রনাথের ছায়াও িছ_মাত্রায় আছে। সনেট রচনায় তান ছিলেন সদ্ধ- 
হস্ত। মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও তাঁর নিজস্ব বোশিষ্ট্য তাতে সংস্পস্ট 'ছিল। 
তাঁর কাব্যসাধনায় মধুসূদনের প্রভাবের কথা সম্বন্ধে বলেছেন, “দেখুন, আমি পুরাতন স্কুলের 

- মাইকেল মধনসূদন, হেমচন্দ্র স্কুলের কাঁব।..*.মাইকেলই আমার গুরু । ইংরাজী কবিদের 
মধ্যে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে আম বড় পছন্দ কারি।” 

দেবেন্দ্রনাথের কৰি প্রক্কাতিঃ কাব 'বিহারীলাল থেকে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাবের 
সৃম্টি হতে থাকে। বাস্তবকে অস্বীকার করবার স্পৃহা ধীরে ধীরে অপসৃত হায়ে দৈনান্দিন 
জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার সংগে মুখোমুখি হবার প্রচেম্টা আরম্ভ হয়। কাঁব-সাহাত্যিকের 
চিন্তাজগতে নতুন ভাবের জোয়ার সাঁন্টর সাথে সাথে সূত্রপাত হয় আধুনকতার। বিহারী- 
লাল এবং সমসামায়ক কবিদের রচনায় যুগের এই নবোদ্ভূত সুরের প্রভাব আনিবার্যরূপে দেখা 
দেয়। তাঁদের উত্তরসূরীদের কাব্যে এই দর ক্রমান্বয়ে গাঢ়তর, গভীরতর হতে থাকে । সিপাহী 
যুদ্ধের পরে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের বাঁজ উপ্ত হচ্ছিল, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল 
সর্ত্র। এর ফলে কাঁব কজ্পনায় এক নতুন ব্যন্তি স্বাতল্ত্যবাদের সৃষ্টি হ'লো। রবীন্দ্রনাথ এ 
জাতীয় সাধনায় 'সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর কল্পোলোকে গড়ে তুলেছেন এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 
মনোজগং-যা প্রকৃতই দুর্লভ । দেবেন্দ্রনাথের প্রকীত ছিল পৃথক পর্যায়ের। যুগ তার প্রভাব 
বিস্তার করতে গিয়ে প্রাতহত হয়ে এসেছে। প্রায় সম্পূর্ণ সঙ্ঞানে মানুষের সমাজ, ইতিহাস 
ও অদ্স্টকে উপেক্ষা করে এক ভাবতান্তিক জগতের সষ্টি করেছেন। বস্তুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করে নিজের কল্পনার রঙে রাঁঙয়ে নিয়েছেন বাস্তবকে। দেশ ও কালের সমস্যা নাড়া দিতে 
পারেনি তাঁর স্বপ্নে ভরা জগতকে । দেবেন্দ্রনাথ সোন্দর্যাপপাস্ একথা সাত, তবে সেই 
পপাসা মাইকেলের মত মস্তিজ্কঘাটত নয়, তা ভাবাবেগজনিত। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যেমন 

ধ্যানতন্ময়তার নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় তার তেমন নিদর্শন মেলে 
না, বরং নেশার মন্ততা যেন ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। তাঁর রচনায় রৃপতৃষ্মর যে উদ্দামতা 
প্রকাশ পেয়েছে তার সাদৃশ্য পাওয়া যায় কীট্্সের কবিতায়। তবে প্রধান বৈষম্য হচ্ছে কট'সের 
সৌন্দর্যাপপাসা বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে নয়, বরং তাকে আশ্রয় করেই সঙ্জানভাবে বেড়ে 
উঠেছে । একারণেই কণঁট্সের কাব্য দেবেন্দ্রনাথের মত আবেগসর্বস্ব নয়। বিদ্যাপাতি, চণ্ডশ- 
দাসের কাব্যে রুপতৃষ্কা অতৃপ্তির জারকে সিন্ত হয়ে, গভীরতর হয়ে উঠেছে; দেবেন্দ্রনাথে তার 
হাঁদস নেই। দেবেন্দ্রনাথের হীন্দ্িয়গ্রাস ভাবাবেগ 'বিহহল। ভাবের আবেগে উদ্বোলত হয়ে 
তান বলে উঠেছেন 

দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভূত জাঁবন" 
কাব সমালোচক মোহিতলাল এ প্রসংগে বলেছেন, “এই 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জশবন” 



৬৭২ সমকালীন ' [ ফাঙ্গান-চৈর 

তাঁহার কল্পনালোকে অদ্ভুত হইয়াই রহিল, ইহার রহস্যই তাঁহার কবি শান্তকে উদ্বুদ্ধ কয়া 
বাংলাকাব্যে এক অপূর্ব গঁতিভঙ্গি রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার কবিতায় আর্টের সংযম নাই, 
কিন্তু অসংযমের আর্ট আছে- আবেগের তইব্র অনুরণনে ভাবোচ্ছৰাস ঘনীভূত হইয়া ভাষায় ও 
ঝংকারে মূর্তিমান হইয়াছে । তাঁহার প্রাণ পান্রে সামান্য জলমান্র ঢালিলেও তাহা মধু-মাঁদরায় 
পাঁরণত হয়। তাঁহার কাব্যে যেন সর্ব আনন্দের একটি উচ্চহাঁস আছে, এই হাঁসি সম্বন্ধে 
তাঁহারই ভাষায় বলা যায়__ 

“অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশ 
সুরার বুদ্বুদ বাঁঝ ওই উচ্চহাস” 

রচনাপ্রকাশঃ 'ফুলবালা' কবির প্রকাশিত প্রথম কাব্য। একে গাঁতিকাব্য বললে যথার্থ 
সম্মান দেওয়া হবে। এর পরে প্রকাশিত 'ডীর্মলা' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “ইহাতে 
স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁট রত্ব বসানো হইয়াছে। আম মুত্তকণ্ঠে এ কাব্যখানির সখ্যাত 
কাঁরতে পারি।” 

১২৯৫ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় “অদ্ভুত রোদন ও অদ্ভূত 
সুখ' নামে দুটি কাবতা। এ দুটিই খুব সম্ভবত মাঁসক পান্িকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা । 
এর পরে 'ভারতাঁ' পান্রকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯৭ সালে সুরেশচন্দ্ 
সমাজপাঁতি সম্পাঁদত 'সাহত্য” পান্নিকায় তিনি নিয়ামত ভাবে লিখতে সুরু করেন। ১২৯৭ 
সালের কার্তক মাসে 'ভারতী' পন্রিকায় তাঁর হরশিঙ্গার মদীদ্রত হয়। তখন থেকে নিয়মিত 
ভাবে তিনি কাবতা রচনা আরম্ভ করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'ভারতা'তে এবং 
'সাহত্যে' দেবেন্দ্রবাবুর কবিতার যেন পুস্পবৃম্টি আরম্ভ হইয়া গেল। কাঁবতাগুলি একেবারে 
নৃতন ঢঙ্গের! কবির ঘর গৃহস্থলণীর কথা, স্নীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা পাঁড়য়া পড়িয়া 
তাঁহাকে যেন আমাদের নিতান্ত আত্মীয়ের মত মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মধুময় হৃদয়খানির 
নানা ভাবের ছবি মাঁসক পন্রের পৃজ্ঠায় মাসে মাসে আমরা দেখিতে লাগিলাম- দেখিয়া মু্ধ 
হইয়া বাইতাম।” 

১২৯৮ সালে “সাধনায়' এবং ১২৯৯ সালে 'নব্যভারতে' ও তিনি কয়েকটি কবিতা 
দিয়েছিলেন। ১৯০০ সালে তাঁর 'অশোকগনচ্ছ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার সাথে সাথে কবি 
সমাজে তাঁর আসন নার্দন্ট হয়ে গেল। প্রদীপ, পুণ্য, জাহবা, বাণী, মানসী, মানসা' ও মর্মবাণী 
সবুজপন্র প্রভৃতি মাসিক পত্র অলংকৃত করেছে তাঁর কবিতাবলা । 
১৩০৮ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসন' পান্রিকা প্রকাশ করেন এলাহাবাদ থেকে। 

দেবেন্দ্রনাথ 'কমলাকাল্ত শর্মা' ছদ্মনামে প্রথম বছরের প্রবাসীতে কয়েকটি রসরচনা পাঁরবেশন 
করেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথও 'বঙ্গদর্শন' পান্রকা নতুন ক'রে সম্পাদনা আরম্ভ করেন। এ 
পান্রকায় প্রবাসী'র সমলোচনা প্রসঙ্গে কাব লখোঁছলেন “আমাদের প্রবাসী কাব শ্শ্রীয্ত 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীঁও ধন্য, 
প্রবাসী বাঙ্গালীর কাঁবও ধন্য। স্বগাঁয় কমলাকান্ত শর্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং 
বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? মায়াবী তাঁহার নাম গোপন 
করিয়া ফাঁকি 'দিতে পারবেন না-কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোক 
মঞ্জরী হইতে তাঁহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণঝংকার হইতে তাহার রহস্যকথাঁটি চার করিয়া 
লইতে পারেন, তান যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাঁহার কমলাকান্তাঁটকে হরণ কাঁরিয়া 
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প্রবাসে পালাইবেন ইহাতে আশ্চর্য হই না। কিন্তু েরকে যাঁদ আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধতে 
পারি তবেই তাঁহার উপযুস্ত শাঁল্ত হইবে।” 

প্রথম বর্ষের প্রবাসীতে দেবেন্দ্রনাথ “কুম্ভীর” নামে একটি গল্পও িখোছলেন। তাঁর 
প্রকাশিত গ্রল্থাবলী--নির্বারণী, হরিমঙ্গল, দগ্ধকচু, শেফালশগুচ্ছ, পারিজাত-গুচ্ছ জ্ঞানদামগ্গল, 
অপূর্ব নৈবেদ্য, অপূর্ব শিশ.মঞ্গল, শ্রীকৃফমঙ্গল, গোরাঙ্গমঞ্গল, অপূর্ব বারাঙ্গনা, শ্যামামঙ্গল 
জগঘ্ধান্রীমগ্গল, গোলাপ গুচ্ছ, কার্তক-মগ্গল, গণেশ-মঙ্গল, খজ্টমঞ্গল, অপূর্ব ব্রজঙ্গনা। 
এ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের নাম আগেই বলা হয়েছে। 

কাঁবতা পাঠঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে কাঁবর সৌন্দর্য পিপাসা শান্ত গছল না, এমনাক 
আত্মকর্তৃত্বও ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে-_ 

দাও, দাও, বিদায় চুম্বন! 
জাঁবনের রত্নাগার একেবারে করে খালি 

অভাগারে ফাঁক দিয়ে মরণে দিতেছে ডালি 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন 

সূর্যকান্ত মাঁণসম অধর-প্রবালে মম 
ভার লব একরাশ কাণ্টন-কিরণ! 

দাও, দাও বিদায় চুম্বন! 
দাও চিত্ত মাঁণবন্ধে রাখব বন্ধন বাঁধ! 

চিরাবরহের দিনে, বিরহের চির-সাথী 
উপমার ঘটা, ভাষার অত্যুঙ্জবল ছটা দেবেন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যে পারলক্ষিত 

হলেও সব তা স্থির থাকেনি। কাব্যরস আস্বাদনে সৌন্দর্যই তাঁর হৃদয়কে আকর্ষণ করোছল, 
ক্রমে এই সৌন্দর্য সাধনা তাঁর দ্াম্ট করেছে প্রসারত। মোহতলালের কথায়--“সৌন্দর্যসাধনার 
সঙ্গে সঙ্গে হূদ্য়ের বিস্তার হইয়াছে, সৌন্দর্য-দূষ্টি আরও ব্যাপক হইয়াছে, তখন প্রীতি 
আঁসয়া কম্পনার হাত ধাঁরয়াছে-ক্মে এই প্রীতির আধিপত্যে ক্পনার আংঁশক পরাজয় 
ঘাটয়াছে এবং পাঁরশেষে ভান্ত-সাগর-সঙ্গমে কল্পনা স্রোতাস্বনীর আকুল কলনাদ স্তব্ধ হইয়াছে ।” 

প্রকৃতপক্ষে এই পারম্পর্য অনুধাবন করলেই কাঁবর সমগ্র রচনাবলীকে বিভন্ত করা যায়। 
প্রথমস্তরে সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি, কেবল আকুলতা সমগ্র কবিতার মধ্যে এক 
তীর ঝংকার তুলেছে-_ 

«এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে, 
তাহার মূরাতি মোর হৃদয়েতে রাজে! 

পাটল অধরে তার 
চণ্চল ধূসর কেশে 

ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছাব_ 
আম ক্ষুদ্র, বাঙ্গলার কাবি। 

এর পরের পর্যায়ের কাবতার মধ্যে প্রথমেই 'দাও দাও একটি চুম্বন' কাঁবতার উল্লেখ 
করতে হয়। কাঁবর অন্তরে এখন অসহ্য পুলক। যাকে লাভ করবার তীব্র প্রয়োজন ছিল সে 
অবশেষে স্থান নিয়েছে হৃদয়ে, এখন নিজের মনের গভীরে ডুব দিলেই সখের সায়র 'মলবে। 

দ্দাও, দাও একাঁট চুম্বন 
মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে 
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দুজ্জয় বানের মুখে, ভাসাইয়া দিব সুখে 
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন!” 

এ সব কাঁবতা ইন্ট্রিয় লালসা 'িন্ত বটে, তবে তার মধ্যে পাঁকের গন্ধ নেই। দেবেন্দ্র- 
নাথের এ জাতাঁয় কবিতায় হ।স্নুহানার“তীব্ন সৌগন্ধ আছে এবং তা হৃদয়কে ঘ্রাণমান্ডিত করে। 
সৌন্দর্য বিলাস কবিকে বর্ণ-বিলাসীও ক'রে তুলেছে। “অশোক ফূল' কবিতায় তার 'নিদর্শন 
পাওয়া যায়। 

“কোথায় 'সিন্দূর গারট--সধবার ধন ? 
আবার, কুঙ্কুম কোথা, গোপিনী-বাঞ্ছত ? 
কোথায় নারর কণ্ঠ আরন্ত-বরণ ? 
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ, লোহতে রাঞ্জত ?" 

কাঁবর ইীন্দ্রিয়ানূভীতর ত৭ব্রতা প্রকাশ পেয়েছে এই কাঁট চরণের মধ্য দিয়ে 
আগে একটি চুম্বন পেলে 

শাথিল হইত তনু 
খোঁপাঁটি খাঁসত, চাঁপাটি ঝাঁরত, 
কাঁটর কিত্কনী বাঁজয়া উঠিত, 
সরমে ভরমে নূপুর কাঁদত 

পদতলে রুনুঝুনু! 
ক্রমে ক্লমে সৌন্দর্য পপাসার তাঁরতা অপসূত হয়ে প্রীতি-কলপনার লীলা আসন্ন করে 

দয়েছে। রূপের মধ্যে অরূপের স্পৃহা অনুভব করার জন্যে কবির মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। 
নারী-বিষয়ক কবিতায় এই প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবের সঙ্গে ভাবকল্পনার মিলনে 
নারী বিষয়ক কাবতাগুলি অপূর্ব রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'দীঁপ হস্তে যুবত' কবিতা থেকে 
কয়েকাট চরণ তুলে ধরছি__ 

“তুমি সাথ তরু হতে নেমে এলে ভূমে! 
কি অশোক-বার্তা আন মরমে মরমে, 
ঢালি দলে কাব-কর্ণে, অশোক-সূন্দরি! 
দিবসের পাপ-চিন্তা, কল্ষ সরমে, 
হেরি ও সাঁজের দীপ, গিয়াছে 'বিস্মরি! 
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত, গেল বধু ছুটি! 
প্রাণের তুলসী-মূলে জবালিয়া দেউটি!” 

দেবেন্দ্রনাথের 'পরশমাণ' এবং হেমচন্দ্রের 'পরশমণি' কবিতাদ্বয়ে দুই কবির বিচিত্র 
মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কবি হেমচন্দ্রের কবিতাটির কথা সকলেরই জানা। চক্ষুকেই (তান 
পরশমণি বলে উল্লেখ করেছেন, আর দেবেন্দ্রনাথ_ 

না গো না, এ চক্ষু; নয় সে অতুল মণি! 
প্রেমই পরশমণি যাদ্কর স্পর্শে যার 
হয়েছে অমরারতা মাটির ধরণী! 

কবি যে কেবলমান্র ক্পলোকে আঁধষ্ঠিত থাকতেন তা নয়, বাস্তবের জন্মভূমির প্রতিও 
তাঁর দরদ কম ছিল না। মা? কাঁবতায় সেই কথাই তিনি বলেছেন। নানা দেশে ঘরেছেন, 
নানা তীর্থ দর্শন করেছেন, কিন্তু মাতৃভূমির স্পর্শ স্বর্গ সুখতুল্য। কাব বলেন-_ 
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“তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে, 
বৈদ্যনাথে; মুজ্গেরের সীতাকুণ্ডে 'গিয়া 
কাঁদলাম চির দুঃখী জানকীর দুঃখে; 
ভ্রামলাম কুঞ্জে কুঞ্জে; পান্ডারা আঁসয়া 
গলে পরাইয়া দিল বরগন্ধমালা। 
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্ঘ সার, 
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!” 

এ কাঁবতার ভাবের সংগে রবীন্দ্রনাথের "দুই বিঘা জম' কাবতার সাদৃশ্য আঁতমান্রায় বর্তমান 
তা বলা বাহ্ল্য। 'শ্যামাঙ্গী বর্ধাসুন্দর+ কাঁবতায় দেবন্দ্রেনথ রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অনুসরণ 
করতে গিয়েও সফল হন নি 

“মকিল বিদনযুং সহসা! 
এ আলোকে বুঝিয়াছ, এ নারীরে চিনয়াছি; 
এ যে সেই সতত-সরসা 
ভুবন মোহনী ধন রূপসী বরষা।” 

নিছক সৌন্দর্যপিপাসা থেকে কাব যখন প্রীতি-অনুভূতির রাজ্যে অবতরণ করলেন 
তখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল নতুন অনুভবের জগং। উপলাধ্ধি করলেন বিধবার জীবনের 
সকরুণতা, বাসর-সঙ্জার আনন্দ মুখর পাঁরবেশে তার হাঁসির অভিনয়, সাশ্রুনয়নে অনুভব 
করলেন 'নীরব বিদায়ের, চিন্ন। ব্যাথত কবি বলে উঠলেন__ 

“বধবার পাশ্ডুমূখে তিলমান্র বাঁস সুখে 

হায়রে সে হাঁস নয়, হাঁসর সে অভিনয়!" 
সন্ত করে কাঁবর নয়ন !" 

শুধু কবির নয়ন কেন, 'মলিন হাঁসি* কাবতা পাঠে পাঠকের চক্ষুও অশ্রু সন্ত হয়ে 
ওঠে। এ কোন কাব! পূর্বেকার ভাবোন্মাদ কবির চিহ্ন তো এখানে নেই। 

'অদ্ভূত রোদন" কবিতায় কবি বাঙালী-প্রাণের আরো গভনরে প্রবেশ করেছেন। কবি 
দেশাতবোধক কোন কবিতা লেখেন নি তা সত্য, কিন্তু আলোচ্য কবিতা এক জবলন্ত স্বাক্ষর 
রেখে গেছে যে দেবেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বাংলার কাব। বাঙালীর জশবনের হাঁসি-কান্না, গভীর 
অনুভূতি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার প্রাত ছত্রে ছব্রে। 

এর পর কবির রচনায় ভাঁটা পড়ে। এ অনিবার্য পরিণতিকে রোধ করবার সাধ্য তাঁর 
ছল না। যৌবনের দীপ্ত আবেগে আর্টের সংযম তিনি শেখেন নি, তাই শেষ বয়সে নানা 
বিপর্যয়ে তাঁর রচনারীতিতে পাঁরবর্তন দেখা দিল। কল্পনা-স্রোত রুদ্ধগাত হবার সাথে সাথেই 
তাঁকে বাধ্য হয়ে ভান্তর জগতে আশ্রয় নিতে হ'লো। তাঁর ভান্তরসাত্বক কাব্য কখনোই প্রাণবন্ত 
হয়ে ওঠে নি। কারণ তিনি তো তাকে লালন করতে চান 'নি, তিনি চেয়োছলেন একে অবলম্বন 
ক'রে শান্তি লাভ করতে । তথাপিও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে ক্লাবির প্রাতভার শেষ স্বাক্ষর 
কিছু আছে। 

শেষের দিকের আধ্যাত্বক রস সিন্ত কবিতা পাঠকসাধারণ আগ্রহ ভরে গ্রহণ করলেন না। 
তা ছাড়া কতগুলো ব্যক্তিজাবসর্বস্ব কাঁবতা রচনাও করেছিলেন-তাও আদৃত হয় নি। এ 
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সম্বন্ধে কাব নিজেও অবাঁহত ছিলেন। এ প্রসংগে তান নিজেই বলেছেন সখেদে, “আধ্যাত্মকতা 
ছাড়া আরও একট কারণে বোধহয় লোকে আমার বর্তমান কাবতা অপছন্দ করে, তাহা 
আমার কোন কোন, কবিতার ব্যান্তগত ভাব। আমি ব্যাস্ত 'বশেষকে অবলম্বন কাঁরয়া অনেক 
কবিতা িখিয়াছি ও িখিতেোছি বটে; কিন্তু লোকে সেগ্াীল নিছক ব্যান্তগত বাঁলয়া লয় 
কেন? আমি যে সকল মাহলা কি বাঁলকার স্তুতিবাদ কাঁরয়াছি, তাঁহা'রাই আমার কাঁবতার 
মুখ্য বিষয় মনে করা ভুল। আম তাঁহাদের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা 19591 
%/০108101)০0-_নারীত্বের পূর্ণ আদর্শআঁঙ্কত করিতে চেম্টা কারয়াছি। সেই জন্য এই সকল 
কবিতাতেও মাঝে মাঝে আধ্যাত্মকতা আসিয়া পাঁড়য়াছে; কারণ নারীজাতিকে আম জগ- 
ন্সাতার অংশর্্পন ভগবানের সোন্দর্য বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই মনে কারতে পার না।” 

রোগ তার আক্রমণ তীব্রতর করে। সৌন্দর্যবিলাসী কাঁব দেবেন্দ্রনাথের শেষ নিঃ*বাস 
পড়ে দেরাদুন শহরে '২১শে নভেম্বর ১৯২০ সালে। পেছনে রেখে গেলেন কবিতার মালা আর 
'শ্রীকৃক পাঠশালা" । 

একথা সাত্য নানা ভাবের, বিচিন্রুতর কল্পনার প্রবাহে তাঁর কাব্য বিজাঁড়ত। তবুও 

হয়েছে তাঁর কাব্যে, 'বাঁচন্র রাঁগনর ঝংকার তুলেছে তারা । এই 'বাঁশম্টতাই তাঁর কাব্যকে 
বাঁচয়ে রাখবে বাংলা সাহিত্যের জগতে । 

তথ্য পঞ্জী £ 
(১) বাংলা সাহত্যের ইতিহাস হেয় খণ্ড)_ডাঃ সুকুমার সেন - 
(২) আধুনিক বাংলা সাহিত্য মোহতলাল মজুমদার 
(৩) সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড)- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৪) “মনীষা মান্দরে” £ কৃষ্ণাবহারী গনস্ত 'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ, ১৩২১ 



অর্থনীতিবিদ ল্ার্পাড় 

অর,ণ লান্যাল 

ভারতবর্ষের ইতিহাস সতপ্রাচীন, কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস 
অর্বাচীন। অন্ততঃ যুরোপে এই চিন্তার সত্রপাতের অনেক পরে আমাদের দেশে এই "চিন্তার 
শুরু। অর্থনৌতিক আলোচনার ও সমালোচনার এই ইতিহাসের সূচনায় যাঁদের নাম উল্লেখের 
অপেক্ষা রাখে তাঁদের মধ্যে মহাদেব গোবন্দ রাণাড়ে অন্যতম; সম্ভবত প্রথম পুরুষ । ভারতবর্ষের 
পরম সৌভাগ্য যে পরাধীনতার শৃঙ্খলের ঝনঝনার মধ্যেও একজনের স্বাধীন শঁচন্তার অনুরণন 
অনুভূত হয়েছিল সেই সময়ে, যাঁর “তার যাথার্থে ও সাহাঁসকতায় আগাম দিনের বহু চিন্তাবিদ", 
বহু অর্থনীতিবিদ তাঁদের চলার পথের পাথেয় পেয়েছেন। 

১৮৯১ সালের প.ণায় প্রথম শিল্প-সম্মেলনে প্রদত্ত বন্তৃতায় যখন রাণাড়ে উচ্চারণ করে- 
[ংলেন,-দি হোল কান্ট্রি ইজ লাঁকং আপ উইথ উইস্টফুল আইজ ফর এ স্টেটস্ম্যান হু উইল 
গাইড ইটস িসটানস্ ইন দিস গ্রেট স্ট্রাগল এণ্ড হেল্প ইউ টু উইন দ রেস অফ লাইফ এণ্ড 
(রিভাইভড্ হেলথ এণ্ড ন্যাশনাল ওয়েলাবাঁয়ং।" সোঁদন দেশবাসী ঝঝতে না পারলেও আজকে 
আমরা অনুভব করাছ যে উনাবংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ মহাদেব গেণবন্দ রাণাড়ের মধ্যেই সেই 
স্েটস্ম্যানকে অজান্তে আঁবন্কার করোছল। কারণ তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের বালম্ঠ 'নর্দেশ না 
খাকলে উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগাতি অন্তত কিছুটা পারমাণে ব্যাহত হত-একথা অনস্বীকার্য। 
আধূুনিককালের একজন অর্থনীতিবিদ এ প্রসঙ্গ স্মরণ করেই সম্ভবত একাধিক অর্থে রাণাড়েকে 
ভারতের প্রথম অর্থনীতিবিদ বলে স্বীকার 'করেছেন।১ 

ভারতবর্ষে অর্থনোতিক চিন্তার অগ্রদূত রাণাড়ে অধশতাব্দীরও বেশী আগে লিখে গেলেও, 
বমানকালের পাঁরকল্পিত অর্থনীতিক মাধ্যমে অগ্রসৃত ভারতবর্ষের বহু অর্থনীতাবদ ও ছাত্রের 
কাছে তাঁর রচনা প্রেরণার উৎসমুখ, এবং এই কারণেই তাঁর অর্থনোৌতক চিন্তা ধুপদী চিন্তা স্তরে 
উপনীত হয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত অর্থনৌতক সমস্যার কথা ভাবা হচ্ছে তা অনেকাংশেই 
রাণাড়ের' চিন্তা ব্যাপ্ত করোছল; পুরোপুরিভাবে না হলেও বাঁজাকারে_ একথা সম্ভবত মিথ্যা নয়। 
অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধেও এ সত্য স্বীকৃত। 

প্রাগ্রসর ভারতবর্ষের উন্নীত ও অগ্রসৃত শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে আজও 'যাঁন আপন িল্তা- 
মননের মাঁহমায় ভাস্বর হয়ে আছেন, অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় যাঁকে অস্বীকার করে এক 
পাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, সেই বিরাট ব্যন্তিত্ব-মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের অর্থনৌতক চন্তার 
ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা অপ্রাসাঁজ্গক কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়। 

প্রবাদ আছে. রাম না হতেই রামায়ণ রচনা হয়েছিল, 'কন্তু বাস্তব সমস্যার উদ্ভব না হতেই 
সমাধান উদ্ভূত হয়েছে এমন কথা শোনা যায় না। আমরা আদ যুগ থেকে মধ্যযুগ, মধাযৃগ 
থেকে আধুনিক যূগে পেপছেছি। এই চলার পথে সমস্যা দেখা দিয়েছে আগে, সমাধানের চেষ্টা 
হয়েছে তারপরে । যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা এই বস্তব্যের 
যাথা্থ উপলব্ধি করতে পারি। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসও এই একই পথযান্রী। 
প্রথমে বাস্তব সমস্যা দেখা দেয়, তারপর মানুষ সেই সমস্যার যথাশান্ত সমাধান করে এবং সমাধানের 
সূত্রগলো গৃহীত হলে, কি কি কারণে তা গৃহীত হল- সেইগুলো বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্লেষণের 
ফলশ্রুতি হিসেবেই আমরা তত্ব (থয়োরা) গড়ে উঠতে দেখি। কারণ “িয়োরী ইজ এনলারজড. 
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প্রাকটিস» প্রসঙ্গত যুরোপের অর্থনোতক ইতিহাসের দ্টান্ত গ্রহণ করা যায়। 
মাকেন্টাইলিম্ট দলের এক জাতি 'ভীত্তক রাজ্যের (এ স্ট্রং নেশান স্টেট) পারিক্পনা গড়ে 

উঠোঁছল কতকগুলো সমস্যা সমাধানের পারিপ্রোক্ষিতে। সামল্ততাল্িক অর্থনৌতক কাঠামোতে 
ব্যবসাবিরোধা, ব্যন্তগত লাভের লক্ষ্যমুশ্ী, ছোট ছোট রাজার রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব যে দারুণ 
সঙ্কটের সৃন্ট করোছিল, তারই সমাধান খুজতে "গিয়ে মার্কে্টাইলিন্ট দল এক জাতীভাত্তক 
রাজ্যের উপযোগী কর-ব্যবস্থা, বাঁণজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠ সণ্টয় ও 
ব্যবহার বাঁধি প্রবর্তন করা ও অন্যান্য সরকারী নীতির প্রচলন করে। এই প্রচাঁলত নীতি ও 
নীতিসম্মত তত্তের মধ্যেই সেই সব সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ হয়েছিল। 

পরবর্তীকালে 'ফাঁজওকাটসদের আলোচনা এবং স্বনামধন্য ইংরেজ অর্থনীতাবদ আযআডম্ 
স্মিথের আলোচনা প্রচলিত গোঁড়া দৃম্টিভঙ্গশর অনুগ না হতে পেরেই নোতুন চিন্তা পথে অগ্রসর 
হয়েছিল। 

বর্তমান শতাব্দীতেও আমাদের অর্থনীতিবিদেরা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে 
বসে কোন আকাস্মকতাকে স্থান দেননি। আমাদের বর্তমান পথচলার পেছনে আছে সুদূর ও 
বিগত অতাঁতের আভজ্ঞতা এবং বহ? পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ সাধনার ইতিহাস। আর এমাঁন করেই 
পাঁথবীর বিভিন্ন দেশে বাভল্ল সমস্যার সমাধানে ভিল্নমুখী নানা তত্বের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে 
উঠেছে ও উঠছে। 

এই ইতিকথা আলোচনা প্রসঙ্গেই অধ্যাপক জেমস কেলক দেখিয়েছেন। কেমন করে 
আজকের নানা সমস্যাক্রান্ত পাঁথবী বিশেষভাবে অর্থনৌতিক সমস্যাচ্ছন্ন পাঁথবীর অনেক দেশই 
রুমে ক্লমে পারকল্পিত অর্থনীতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করে 'নচ্ছে।৩ 

বাস্তব সমস্যার সমাধানকল্পেই যে এক এক দেশে এক এক সময়ে ভিল্ন ভিন্ন তত্বের 
ও নীতির জন্ম হয়েছে একথা অন্যান্য দেশ সম্পর্কে যেমন সতা, ভারতবর্ষ সম্পর্কেও তেমনি সত্য। 
ইংরেজ শাসনের ফলে তৎকালীন ভারতবর্ষে যে সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়_ সেগুলো 
কয়েকজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং সেই দৃম্ট সমস্যা সমাধানের 
উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়ে তাঁরা যে গভীর তথ্যনিষ্ঠ চিন্তার উদ্ভাবন করেন, তাই ভারতবর্ষের 
অর্থনোতিক চিন্তার ইতিহাসের সূচনা করেছে। একথা বলা সঙ্গত। 

বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ নয়,উনাঁবংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ। অনেক প্রাকৃতিক ও 
মানাবক সম্পদের আঁধকারী হয়েও চরমতম দারিদ্রের আঁভশাপে অভিশন্ত। একাদকে লক্ষ লক্ষ 
ভারতবাসীর অশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতিবর্ণ বৈষম্য: অন্যাদকে ইংরেজ শাসনের সীমাহখন শোষণ 
নীতি, ভারতকে দীনতার অন্ধ গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল_সে গহ্বরে জৈবিক জশবন যাপনের 
প্রাণান্তকর পাঁরশ্রম করতেই সাধারণ ভারতবাসী তাদের সমস্ত শান্ত নিঃশেষ করত। এই' অন্তহীন 
দারিদ্যের আঁভশাপে অভিশপ্ত জাতির অগ্রণী হিসেবে যাঁরা মান্তর পথ চিচ্তাম্ন আত্মনিয়োগ 
করেন, তাঁরা সবাই যে দেশকে প্রথমেই দারিদ্রের লাঞ্ছনা মৃন্ত করতে ব্রত হবেন- একথা উপলাধ্ধ 
করা কঠিন নয়। তাই অর্থনীতাবিদ কেলকের মতে, “দ রাইজ এন্ড প্রগ্রেস অফ ইকনাঁমক থট 
ইন ইশ্ডিয়া ইজ ক্লোসলি এসোসিয়েটেড উইথ দি ডিসায়ার টু সন্ভ দি প্রবলেম অফ হণ্ডিয়ান 
পভার্ট।» 

দাঁরদ্র ভারতবাসী বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির বিচারে দীন হলেও আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে 
দান রেখেছে। বহর প্রাচীনকাল থেকেই সর্ব-অকল্যাণের হাত থেকে ম্যান্ত লাভের চিতাই হচ্ছে 
তার সাহত্য ও দর্শনের প্রধানতম 'চন্তা। আজকের অর্থনৈতিক গণ্ডাবদ্ধ বৈষাঁয়ক জশীবনের 



১৩৬৯] অর্থনশীতাঁবদ: রাণাড়ে ৬৭৯ 

আধুনিক চিন্তার নারখে বিচার করলে এই বহু বিস্তৃত চিন্তার ক্ষেত্রাট একটু সঙ্কুচিত করে 
এনে বলা চলে এই অকল্যাণ হচ্ছে দারিদ্যুজাত অকল্যাণ। ভারতবর্ষকে সর্বাগ্রে এই অকল্যাণের 
হাত থেকে মযান্ত পেতে হবে। “প্দাটং ইট পজোটিভাঁল উই মাইট সে দ্যাট ইশ্ডিয়ান ইকনমিকস্ 
সেটস আউট বাই 'বায়ং এ স্টাঁড অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইন ইটস মোটারয়াল আসপেকটউস 
রাণাড়ে এই দারিদ্র্য মস্তি চিন্তা 'দিয়েই তাঁর অর্থনোৌতিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।৪ 

বাভন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে রাণাড়ে বাভন্ন সময়ে ভারতবর্ষের দারিদ্যের উৎসমহখ নির্ধারণ 
করতে গিয়ে যে সমস্ত কারণ লাপিবদ্ধ করেছেন সেগুলোকে পর পর সাঁজয়ে দিলে নীচের কারণ- 
গুলো পাওয়া সম্ভব। যেমন : 

€১) শুধ্মান্র কীষর ওপর নির্ভরশীলতা; 
(২) মূলধনের অভাব ও মূলধন নিয়ন্্ণের সূম্তু উপায়ের অভাব; 
(৩১ কয়েকাট বিশেষ অংশে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও তার ফলে জমির শতধাবিভন্ত 

অবস্থা ; 

(8) উচ্চাঙ্গ ও স্বাধাঁন অর্থনোতক কার্বপ্রণাল (ব্যবসা, [িল্পসংস্থা প্রাতিষ্ঠা ইত্যাঁদ ) 

গ্রহণে অনিচ্ছা। 
বলাবাহ্ল্য, ভারতবর্ষের বর্তমান যে সমস্ত সমস্যা আধনককালের অর্থনীতাবিদদের 

চিন্তান্বিত করে তুলেছে তাদের মধ্যে এগুলো সাঁবশেষ গুরত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে যে কথাটি মনে 
আসে সেটি হল রাণাড়ের "চিন্তার পাঁরচ্ছল্নতা ও সক্ষ্মতা_যা না থাকলে উনাবংশ শতাব্দীর 
অনগ্রসর ভারতের মাঁটতে দাঁড়য়ে একাঁট বহাদন লালিত, বহু সংস্কারাবজাঁড়ত গভীর মূল 
সমস্যার স্বরূপকে এমন সুন্দরভাবে আবিচ্কার করা হত কিনা সন্দেহ, কিন্তু এইটুকু বললেই রাণাড়ের 
বলিষ্ঠ চিন্তার স্বরূপদর্শন সম্পূর্ণ হয় না; কেননা শুধুমান্্র সমস্যার রূপ উদ্ঘাটন করেই তানি 
ক্ষান্ত হননি, তা সমাধানের স্বরৃপটি ব্যাখ্যা করেছেন। কোন অনাভজ্ঞ, আঁশাক্ষিত লোকের 
এলোমেলো চিন্তা নয়, আভজ্ঞ লোকের সুপাঁরকল্পিত মনন দিয়েই তা করতে চেয়েছেন ও 
করেছেন। একথা বলা সঙ্গত যে ভারতবর্ষের বহ্াঁদনের অর্থনোৌতিক সমস্যার সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত 
সমাধান করতে হলে তাকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক, সামাঁজক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে রেখেই 
বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। শাস্বোধৃত কোন অর্থনৌতিক তত্র প্রয়োগ তা পুরোপ্যার 
সম্ভব হবে না, এবং পূর্ণাঙ্গ সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হলে সুচিন্তিত পারিকজ্পনার আশ্রয় 
নিতে হবে। একথা বলার মত বাঁলম্ঠতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের ছিল। শুধু তাই! নয়, [তান 
যে সমস্ত সমাধানের কথা বলেছেন. তা তাঁর কম্পনাপ্রসূত নয়; -রাঁতিমত সমাজ-তথ্য, এতিহাঁসক- 
তথ্য, ভিত্তিক ।& 

ভারতের বাস্তব সমস্যার বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের পথে অগ্রসর হতে গিয়েই রাণাড়ে 
তৎকালীন ইংরেজ সরকার নিয়ন্রিত নীতির বিরোধিতা করতে বাধ্য হন। কারণ তৎকালীন' ইংরেজ 
সরকার ভারতবর্ষের নিজস্ব সমস্যাগ্লোকে বশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার না করে, ৬ 'যা ভারতবর্ষের 
নিজস্ব পটভূমিতে বিশেষভাবে বিচার্য) যুরোপে প্রচালত 'িকার্ডো, বেল্থাম প্রভাতি অর্থনশীতি- 
[বিদদের প্রবর্তিত অর্থনৈতিক তত্বের সাহায্যে সমাধান করতে ব্যস্ত হওয়ায়, অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রত্যাশিত ফল লাভ করা সম্ভব হয়নি। এই জাতীয় দ্বন্বই তৎকালীন নোতুন অর্থনৌতিক তত্তের 
জন্ম দিয়েছিল_যা' বিশেষভাবে ভারতের সমস্যা সমাধানের অন্কূল। বলা বাহুল্য, রাণাড়ে এই 
নোতুন তত্ব-সৃচ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন। যদিও মনে রাখা দরকার রাণাড়ে 
অর্থনোতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এমন কোন মোঁলিক তত্তের (র্যাডিক্যাল থিয়োরণ ) জন্ম দেননি-_যা 
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অর্থনৌতিক ইতিহাসের স্মরণীয় সম্পদ। কিল্তু মৌলিক কোন তত্বের সৃষ্টি না করলেও। 
রাণাড়ে মৌলিক চিন্তার ছাপ রাখতে পেরেছেন-_ এইখানেই রাণাড়ের বৌশষ্ট্য। 

রাম্ট্রবিজ্ঞানের বা অর্থনীতির মত্য যাঁদ পদার্থাবজ্ঞান বা রসায়নের সত্যের মত বিমূর্ত বা 
সর্বজনীন হত তবে তা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনোতক সমস্যায় সংপ্রযুন্ত হতে পারত, 
িন্তু রাণাড়ে তাঁর স্নার্গীন্তিত বন্তব্যে এই কথাই স্পম্টভাবে উচ্চারণ করেছেন যে রাম্ট্রবিজ্ঞানের 
বা অর্থনীতির সত্য কতকগুলি অনুমানের ওপর নির্ভরশনল, যে অনুমানগ্াল কোন একটি 
বিশেষ স্থান-কাল কোন্দ্রক। সুতরাং সেই বিশেষ স্থান-কালের 'স্থতাবস্থাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে 
তত্ব; সত্য বলে গৃহীত হবে, পাঁরবার্তত ও চাঁলিফু সমাজ-ব্যবস্থায় তা সত্য নাও হতে পারে। 
রাণাড়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রায় বারোঁটি ৭ অনুমানের একা তালিকা 'নধণাঁরত করে দেখিয়েছেন 
যে এই অনুমানগ্ীল একাট পাঁরপূর্ণ প্রাতযোগত।মূলক অর্থনীতিক কাঠামোর পক্ষেই বিশেষ- 
ভাবে প্রযোজ্য । 

রাণাড়ে দঢ়ভাবে এই বিশেষ অর্থনৌতিক অনুমান 'ভীত্তক সত্যের ব্যাখ্যা করেছেন। 
প্রথমত, এই অনুমানগ্যাল যাঁদ স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে 'নার্বশেষ সতা হয়, তবে এই অনুমান 
[ভাত্তক যে কোন অর্থনোতিক তন্ত্র বিশ্বের যে কোন অর্থনোতঙিক পদ্ধতি সম্পকে প্রযোজ্য; কিন্তু 
[তিনি দৌখয়েছেন যে পাশ্চম যুরোপের অর্থনীতাবদেরা এই জাতীয় অনুমান-ভাত্তক কোন 
বিশ্বজনীন অর্থনীতিক তত্ব সম্পর্কে যে শুধু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ভাই নয়, তাকে পুরোপীর- 
ভাবে নাকচ করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি দৌখয়েছেন যে বিশেষভাবে ভারতের ক্ষেত্রে এই 
অনমানগুলোই সত্য নয়। সুতরাং এই অনুমানের ওপর নিভর করে যে তত্ব গড়ে উঠেছে, তাও 
ভারতীয় সমস্যা সমাধানে কোনভাবে সাঁক্লয় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। আরো একটু 'িস্তৃত- 
ভাবে এ প্রসঙ্গ আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে কার। 

এর আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, যে রাণাড়েকে একাধিক অর্থে ভারতবর্ষের প্রথম অর্থ- 
নীতাবদ বলা চলে। বলতে পারার অন্যতম প্রধান কারণ [হসেবে আমরা দৌঁখ 1তাঁন প্রথম 
ভারতীয় অর্থনাতিক যিনি বুঝোঁছলেন যে কোন অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিচার করতে হলে 
ইীতহাসের দৃম্টিকোণ থেকে তাকে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে একটি সামাগ্রক দৃম্টি- 
ভাঙ্গতে । তাঁর সমসামায়ক ভারতীয় চিন্তাবিদ হসেবে দাদাভাই নৌরঞ্জী, তেলাত্গ প্রভাতি 
মনীষীরা বিভিন্ন সময় সরকারের কর্মপদ্ধাত, রীতিনীতি এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তখর সমালোচনা 
করলেও, তাঁদের দন্টভঙ্গি ছিল খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন--থা রাণাড়ের চিন্তাবরোধশ। শুধু তাই নয় 
তাঁর সমাময়িক সমালোচকেরা যখন কেবলই বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলশ্রুতি হিসেবেই 
জাতীয় জীবনের দুর্বলতা ও অনগ্রসরতাকে বিচার করার চেষ্টা করছেন তখন রাণাড়ে জাত”য় 
জীবনের অন্তর্নিহত দুর্বলতার প্রাত অঙ্গুলি নিশি করে সমস্যার মূলের প্রাতই সঙ্কেত 
করেছেন, তাকে এড়িয়ে যাননি। দৃম্টিভঙ্গির সামাগ্রকতা না থাকলে ও উদারতা না থাকলে তা 
হত না। 

অনেকে যখন “ড্রেন থিয়োরী"র সাহায্যে দেশীয় অর্থনোৌতিক অনুমতিকে ব্যাখ্যা করার 
চেষ্টা করছেন কিংবা বিদেশীদের উপাঁস্থৃতিই সর্বাঙ্গীন ক্ষতির কারণ 'হসেবে শ্লির্দেশ করছেন, 
তখন রাণাড়ে দেশবাসীর অনুৎপাদক স্বর্ণ-সণ্টয় তথা জাতীয় সম্পদ সন্ঙয় পদ্ধাতকেই অনগ্রসরতার 
অন্যতম কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। (যাঁদও একথা সত্য যে শিল্পোন্নয়নের অভাবে 
জনসাধারণের স্বর্ণসণ্য় ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না, রাণাড়ে এই দিকটি লক্ষ্য করেনাঁন ), 



১৩৬৯] অর্থনশীতবিদ: রাগাড়ে ৬৮১ 

তবুও মৌলিক দৃম্টিভাঙ্গর অধিকারণ রাণাড়ে তাই অন্যান্য ভারতপয় অর্থনৌতক চিচতাবিদদের 
অনেক ওপরে আপন স্থান গ্রহণ করেছেন। 

এই মৌলিক দৃাঁষ্টভঙ্গি তৈরী করতে হলে শিক্ষা-দীক্ষার যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি থাকা 
দরকার তা রাণাড়ের ছিল, কারণ তানি তৎকালীন যে সমস্ত ুরোপায় অর্থনোৌতিক চিন্তাবিদ 
তাঁদের আলোচনা নিয়ে বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠোঁছলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই চিন্তাধারার সঙ্গে 
সপরাচিত ছিলেন। 

ভারতীয় সমস্যা সমাধান করতে হলে য়ুরোপাঁয় ক্লাঁসক্যাল তত্ত্ব যে কার্যকরী হবে না 
এ সত্য উপলাব্ধ করতে পেরেছিলেন রাণাড়ে, তাই যুরোপের এতাঁদনের প্রচগালত অবাধ বাণিজ্য 
নীতি (লেস-এ-ফেয়ার ) যে ভারতীয় অর্থনৌতিক কাঠামোতে সংপ্রযুন্ত নয়, এ কথা ঘোষণা করতে 
তান দ্িবধা বোধ করেনান। এবং ক্রমে যুরোপে যে নোতুন অর্থনৌতিক চিন্তা, যা ব্যন্টির কল্যাণ 
নয়, সমান্টর কল্যাণের চিন্তায় উন্মুখ হয়ে উঠোছল তারই প্রাধান্য স্বীকার করে' নিলেন ভারতীয় 
চিন্তার অগ্রনায়ক রাণাড়ে। এবং ভারতীয় সমস্যার কথা স্মরণে রেখেই 'তাঁন 'জার্মাণ হিসট্টোরি- 
ক্যাল স্কুল' নিজের বন্তব্যকে সপ্রাতিষ্ঠিত করেছিলেন। 

[তান বুঝোছলেন অনুমান নির্ভর অর্থনৌতিক তত্ব, যা ?ব*বজনীন বলে ঘোঁষত, তা 
সমাজ-ব্যবস্থাহীন অর্থনৌতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সত্য হলেও ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনোৌতিক 
কাঠামোর পক্ষে পরিপূর্ণভাবে পারিত্যজা। কারণ ভারতের_- 

(১) অর্থনৌতিক জীবনে নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল না কেননা তা পারবার ও জাতি- 
বর্ণ 'নিয়ান্রিত; 

(২) ভারতবাসী শুধূমান্ন সম্পদ আহরণকে জীবনের একমান্ত্র পরমার্থ বলে গ্রহণ করে না; 
(৩) অর্থনীতি পূর্ণ প্রাতিযোগিতা নিভ'র নয়, প্রচলিত রীতি নিয়ান্দ্রিত; 
(৪) মূলধন ও শ্রম দঙ্গমও নয়, ক্রিয়াশলও নয়; 
(৫) পারশ্রীমক ও ল'ভ-স্থাত স্থাপকতাহগন, স্থির ; 
(৬) জনসংখ্যা-বৈজ্ঞানক উপায় নিয়ন্বিত নয়, প্রকীতি ও দৈবাঁ নির্ভর; 
(৭) উৎপাদন প্রায় অপরিবতিতি। 

সুতরাং এই রকম অর্থনোতিক অবস্থানিভর আমাদের দেশে যে য়ুরোপায় ক্লাসিক্যাল 
চিন্তা অচল-এ সত্য অনস্বীকার্য । এবং অনস্বীকার্য বলেই অবাধ-বাণিজ্য নীতি ও অচল। 
এই অচল নীতির বিরুদ্ধে রাণাড়ে প্রমুখ মনীষারা যে সচলনীতি গ্রহণ করেছিলেন তার মূল 
কথা হল সমান্টর কল্যাণ রাখে না, ব্যন্তিগত আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা নয়। এই সমাম্ট-কল্যাণ সৃম্টির 
দায়িত্ব তাই ব্যান্ত প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না_ এ দায়িত্ব নিতে হবে সাক্লয়ভাবে সরকারকে 
বা রাজ্যকে । এবং নিজের এই বন্তব্যের সমর্থনেই যুরোপায় অর্থনৌতিক ইতিহাস আলোচনা 
করে তিনি দেখিয়েছেন যে, যুরোপে ও বিবর্তনশীল বিশবপরিস্থাতিতে ক্লাঁসক্যাল তত্ত_-অবাধ 
বাণিজ্য-নীতি- এর স্থান গ্রহণ করেছে নোতুন দিনের নোতুন চিতা, “দ্যাট দেয়ার ইজ এ ডিসাইডেড, 
'রয়্যাকসন ইন য়ুরোপ এগেনম্ট লেস-এ-ফেয়ার সিস্টেম ।” প্রসঙ্গত, তানি ইংল্যান্ডের ১৮৭০- 
১৮৮০ সালের অবস্থা বর্ণনা করে দেঁখয়েছেন যে সেখানে গোঁড়া অর্থননীতি তাঁর এতাঁদনের 
আঁধকৃত যোগ্য স্থানটি হারিয়েছে; যাঁদও ভারতবর্ষের অবস্থার কোন পরিব্তিনই তখনও পর্যন্ত 
সূচিত হয়ান। ভারতের এই অচল অর্থনৈতিক অবস্থার যে পাঁরবর্তন প্রয়োজন_এ কথা বৃঝেই 
[তিনি জার্মান, ফরাসী, আমোরকান ও ইটালিয়ান অর্থনীতাবদদের আলোচানার সারমর্ম গ্রহণ 
করে অবাধ বাণিজ্য নীতির অসারতা প্রমাণ করতে তৎপর হয়োছিলেন। এই নামোল্লেখের ক্ষেত্রে 
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[তিনি এমন কয়েকজনকে বাদ দয়োছিলেন, যাঁরা এই বিশেষ চিন্তা অন্যতম প্রধান বললেও অত্যন্ত 
হয় না, যেমন কার্লাইল ও রাস্কিন। সম্ভবত এদের সাহাত্যক প্রাতভাই রাণাড়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করোছল। এবং তিনি নামোল্লেখ করোনি “ম্টেট সোসালিম্ট”দের যাঁরা অনেক আগেই 
অর্থনৌতিক কার্যকলাপে রাজ্যের অগ্রাধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাইহোক, রাণাড়ে 
যুরোপের অর্থনৌতিক হীতিহাসকে বিচারের হাতিয়ার হসেবে গ্রহণ করে ভারতীয় সমস্যা 
সমাধানের যে প্রচেষ্টা করোছলেন, উনিশ শতকের অবস্থার পারপ্রোক্ষতে তা-আঁভনব ও অমূল্য। 
এই প্রচেম্টার মাধ্যমেই তিনি জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করোছলেন, এবং এমন 
একটি অর্থনৌতিক কাঠামো প্রাতিষ্ঠা করার চেম্টা করেছিলেন যাতে রক্ষণমূলক নীতি 
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ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিত্র উন্ঘাটিত হয়েছে, রাণাড়ের 'বিচারশীল বুদ্ধিতে সেই 
অবস্থায় এই নীতিই ছিল বশেষভাবে গ্রহণীয়। এবং এইখানেই জাতীয় অর্থনৌতিক নশীতি 
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স্বৈরাচারী রাজ্য- রাজনৈতিক কিংবা শিল্পতান্ত্রক গণতন্ত্র বিরোধী । 
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ঘিলেতের্ন সাহেব-নঘাৰ 

চণ্ডী লাহিড়ী 

বিলেতের হঠাৎ-নবাবদের কথা বলোছি। সংপথে অর্থোপাজন করে তাঁরা কেউ নবাব হনাঁন। 
পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবকে অপসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা 
একে একে নবাব হতে সুর করলেন। 

যে ক্লাইভ একদা বাঁ্ধক পাঁচ পাউন্ড মাহিনায় কলকাতায় চাকরণ নিয়ে আসে, কালরমে 
সেই হয় 'ওয়েলাঁদয়েম্ট অব হিজ ম্যাজেন্টিস সবজেন্তস্। সিরাজের পর একাঁদন মীরজাফরেরও 
পতন হল, মীরকাসেম লাভ করলেন 'সংহাসন। 

১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন। 

ইতিমধ্যে ডাচরা পরাঁজত হয়ে বিদায় নিয়েছে চুণ্চুড়া থেকে। ১৭৬০ সালে লেঃ কর্ণেল 
আয়ার কুট ফরাসী সেনাপাঁতি লালীকে ওয়াঞ্গিওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ভারতে ফরাসী 
সাম্রাজ্য স্থাপনের যে বাসনা ডুগ্লের মনে জেগেছিল তাও শেষ হল একাদন। ক্লাইভের তখন 
পোয়াবারো। তিনি তখন 'কিংমেকার। এই সময়ের অবস্থা তানি পরবর্তাঁকালে পার্লামেন্টে 
আত্মদোষস্থালন চেষ্টায় বলোৌছলেন__“পলাশন-যুদ্ধের জয়লাভ আমায় কোন অবস্থায় বাঁসয়ে- 
ছিল ভেবে দেখুন । আমার খেয়াল-খুীসর উপর একজন বড় নবাবজাদা নির্ভরশীল। সে দেশের 
সেরা ধনীরা আমার মুখের একটুকরো হাঁসর জন্য রেষারোষিতে ব্স্ত, কোষাগারের 
দবার কেবল আমার জন্যই উন্মুস্ত। ডাইনে ও বামে আমার দুপাশে কেবল স্তূপীকৃত সোনা ও 
মাণ-মাণিক্য।” 

মীরজাফর নিজেকে নিরাপদ করার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে খুলে 'দিয়ে- 
ছিলেন তোষাখানার দ্বার। তার থেকেই নবাবীয়ানার সূচনা। কে কত টাকা পেয়োছলেন তার 
তালিকা এই রকম। 

গভর্ণর ড্রেক ৩১৫০০, ক্লাইভ ২১১,৫০০, ওয়াটস ১১৭,০০০, িকলপ্যাট্রিক 
৬০,৭৫০, ম্যানংহ্যাম ২৭০০০, বাঁচার ২৭০০০, বোঙ্ডাম, ম্যাকেট ও কোলেট প্রত্যেকে 
১১৩৬৭, এমিয়ট ও পার্কস ১১৩৬৬, ওয়ালশ ৫৬২৫০, স্ক্যাফটন ২২৫০০, লহীসংটন 
৫৬২৫, গ্রাযান্ট ১১২৫০ পাউণ্ড। 

বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন ইওরোপের সেভেন ইয়ার্স ওয়ার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কায়েম হয়। ওাঁদকে কর্ণাটকেও তারা সংপ্রীতীষ্ঠত। সম্রাট শাহ-আলম এলাহাবাদে কোম্পানীর 
ছন্রছায়ায় দিনাঁতপাত করতে লাগলেন। মারাঠারা পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষোভে- 
আক্রোশে খন্ড-বাচ্ছল্নভাবে সুরু করল লুঠতরাজ। উত্তরে আফগান ও পাঠানরা বিলুপ্ত হল 
আত্মঘাতী কলহে। দক্ষিণে হায়দরআলী ও টিপু ফরাসীদের উস্কানীতে ইংরেজ-আশ্রত 
কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলী ও হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকে । এক- 
কথায় বাংলা ও বিহারের বাইরে তখন চলছে অরাজকতা । অসংখ্য সামন্ত নৃপতি। প্রত্যেকে 
[নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত করতে চায়। এই কলহের সুযোগ নিয়ে ইওরোপের 'বাঁভন্ন দেশের' ভাগ্যাশ্বেষরা 
ভারতে এসে নিজেদের স্বার্থীসাদ্ধ করতে থাকে । কেউ সেনাদল পারিত্যাগী, কেউ জাহাজধ 
নাবিক, কেউবা বোম্বেটে জলদস্য্, কেউ' নিছক ব্যবসায়ীরূপে এদেশে আসে ও দেশখয় নূৃপাঁতদের 
সেবা করে অর্থ সণ্য় করে। মারাঠা-ন্পাতি মহাদজী 'সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীর আঁধনায়ক হয়ে- 
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ছিলেন পেরো নামক এক অখ্যাত নাঁবক। বৃটিশ য্দ্ধ-জাহাজ থেকে পলাতক এক আইরিশম্যান 
পরবতাঁকালে জেন!রেল জর্জ টমাস নামে বিখ্যাত হয়োছলেন, এমনাক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য পযন্ত 
প্রাতজ্ঠা করোছলেন। তাছাড়া এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা যখন যে সামন্তের কাছ' থেকে আঁধক 
অর্থ পেতেন তারই দলে যোগ দিতেন। তাছাড়া ছোট ছোট পেশাদার বাহন গঠন করে অনেকেই 
সামন্তদের কাছে নিজ বাহনীকে ভাড়া খাটাতেন। দ্য-ব্যয়ান, রেনল্ড, পেড্রো ম্যাডাক ও ওয়াল্টার, 

রেনহার্ড প্রভৃতির খ্যাতি ও প্রাতিপাস্তর মূলে এই ইীতিহাস। 
পলাশ যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাঁদও কোম্পানীর কর্মচারীদের বেপরোয়া 

নবাবীয়ানার সূচনা, তবু শাসন-ব্যবস্থা পুরোপুরি কায়েমী করতে ও দেশীয় ধনীদের দুঝলতা 
ও কোম্পানীর আইন মাফিক পাওনা ফাঁকি দেওয়ার রল্ধগ্ঁলি বুঝে নিতে সময় লেগোছল আরও 
কয়েক বংসর। হোসম্যান তাঁর “নাবুবস ইন ইংলন্ড” গ্রন্থে সাহেব-নবাবদের বসন্তকাল হিসাবে 
১৭৬২ থেকে ১৭৮৪ সাল পযন্ত গণ্য করেছেন। 

ইওরোপের বিভিন্ন অণ্চল থেকে আগত ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে যাঁরা পরবত্ঁকালে বিপুল 
ভূ-সম্পা্তর মালিক হয়েছিলেন, তাঁরা পাঁরশ্রম করেছেন, বিপদের ঝ:কিও নিয়েছেন অল্পাধক। 

িন্তু ইন্ট ইশ্ডিয়া কেম্পানীর কমচারীদের নবাব হওয়ার জন্য এত পাঁরশ্রম স্বীকার করতে 
হয়ন। কর্মচারীরা যে মাহনা পেতেন তাতে বিলাসভা দূরের কথা দুব্লো ভালমত অন্ন 
সংস্থান হওয়াও বোধকাঁর সম্ভব ছিল না। ভারতায় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উপহার বা নজরানা 
না পেলে এবং তৎসহ কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেসরকারী বাঁণিজোর অবাধ সুযোগ না থাকলে 
হয়তো কেউ ভরতে সে সময় আসতেই চাইতোনা 'অবাধ সুযোগ" বলেছি এজন্য যে. কোম্পানীর 
লণ্ডনস্থ ডিরেক্ররা বেসরকারা বাণিজ্য নাষদ্ধ করে দিলেও ভারতস্থ কমচারীরা, এমনাঁক খোদ 
গভর্ণর পযন্ত বেসরকারী বাঁণজ্যে লিপ্ত থাকতেন। একমাত্র দেশীয় কর্মচারীদের “উপার" 
আয়ের কোন সুযোগ কোম্পানী দেয়নি। 

ধনী হওয়ার এই সহজ অথচ নিশ্চিত পল্থাঁটি যখন জানাজান হয়ে গেল তখন প্রাতি- 
যোগিতা পড়ে গেল চাকুরী নেওয়ার । যে-কোন চাকরী, যত কম বেতনেই হোকনা-কেবল ভারতে 
যাওয়ার সুযোগ পেলেই হল। প্রয়োজন হলে ঘুষ দিতেও বাকী । পাব্রিক এডভার্টাইজার 
পা্রকায় বিজ্ঞাপন বের হত-- 

$$াং]া ২5 1১10৮ 70 120৮, ডিসি) 
1৯৮1110151)1706 10 13011281, 16007 চ10101 0016 017001597710 0501177188 551]1 190 21৮01), 

11676 15 7001 2 01170 1১61500) 17] 01075 1)0517055 9100 1070৯101169 15 16205 091১০ 1)70 
0051), 57101001215 €৮10101) 10006)010116)1, 

এই পান্রকাতেই একস্থানে মন্তব্য করা হয়েছে যে “গত বৎসর প্রাতি রাইটারাঁশপ দুই থেকে 
(তিন হাজার পাউন্ডে বিক্য় হয়েছে. কিন্তু জনৈক ডিরেক্টরের ফেভ'শরট সুলতানো একটি রাইটারের 
পদ মান্র পাঁচশো টাকায় বেচেছেন। 

এতক্ষণ যা আলোচনা হল তা থেকে বিলেতের সাধারণ মানুষ বাংলা তথা ভারতকে কোন 
দৃম্টিতে দেখতে পলাশন যুদ্ধের পর অভাস্ত হয়েছিল সেটা অনুমান করা যায়। আর অর্থগুধা 
ইংরেজ যেমন ছিল. উদার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। প্রকৃত 
ব্যাপার যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন সাধারণ মানুষের টনক নড়ল। আঁচরে বিলেতের সাধারণ 
মানুষ বেশ উপলব্ধি করল যে, ভারত থেকে যে সম্পদ আহরণ করা হয় তাতে উপকৃত' হয় কেবল 
কোম্পানীর মালিক ও কমণ্চারীরাই। সাধারণ মানুষের সেই সম্পদে কোন আঁধকার থাকে না। 



১৩৬৯] বিলেতের গাছেব-নবাৰ ৬৮৫ 

স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ হল। পার্লামেন্টেও কোম্পানণর কার্যকলাপের সমালোচনা সুরু হল। 
১৭৬৬ সালে লর্ড চ্যাথাম কোম্পানী পরিচালনা-ব্যবস্থা পার্লামেন্টের তদারকীতে আনার জন্য 
বিল প্রস্তুত করলেন। কোম্পানী বেগতিক দেখে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এক চদস্তিসম্পাদন 
করল। এর ফলে সরকার প্রাত বংসর কোম্পানীর কাছ থেকে ৪০০০০০ পাউণ্ড রাজস্ব পাওয়ার 
আধকারণ হলেন। 

কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেল না। জনসাধারণ নামক যে মানবপ্জ দুর্বোধ্য অথচ 
অপ্রতিরোধ্য আঁষ্তত্ব নিয়ে বিরাজ করে থাকে সব দেশে তাদের মুখ বন্ধ করতে কবে কোন রাজশন্ত 
সক্ষম হয়েছে! কোম্পানীর কর্মচারীরা তো নগণ্য। জনসাধারণের মৃদুগনঞ্জন ও কট; 
সমালোচনার সঙ্গে সানাইয়ের পোঁ ধরল সংবাদপন্রগলি। হঠাৎ-ধনী ইংরেজ-নবাবচরিন নিয়ে 
থিয়েটারে কমেডিয়ানরা মস্করা করতে সুর করলেন, বিশেষ বিশেষ নবাবের নামে নৃশংস 
অত্যাচারের কাঁহনী ছড়িয়ে পড়ল, আলোগনাকে আরও মুখরোচক করে তোলার জন্য কোন কোন 
হঠাৎ-নবাবের নামে "হীন বংশোদ্ভব” বলেও কৃৎসা রটনা করা হল। 
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সার টমাস রামবোল্ড সাধারণ অবস্থায় চাকরী সুরু করে পরবতর্ঁকালে মাদ্রাজে গভর্ণর হয়ে- 
ছিলেন। দেশে যখন নবাব হয়ে ফিরলেন তখন গুজব রটল, তান নাক আগে ছিলেন জুতো- 
পালিশওলা, এখন নবাব। তাঁর নামে ছড়া কাটা সুরু হল, 
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পয়সা হলেই মানষ মর্যাদা চায়। বড়বাজারের লোহাকারবারাঁ চায় রবশন্ু সাহিত্য সম্মেলনের 

সভাপাঁত হতে, সিমেন্টের চোরাকারবারী চায় বিধানসভার সদস্যপদ। আর পয়সা হলেই সেটা 

প্রাতবেশীদের পরোক্ষে জানানো, অর্থাৎ চমকে দিয়ে সম্ভ্রম সৃন্টিরও চেম্টাও থাকে। বিলেতেও 

তাই। বড়লোক হয়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চেম্টা করতেন নিজ দেশে “বাবুই”রুপে 
পঁরাচিত হতে এবং পার্লামেন্টের সদসা হতে। পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সাধুঅসাধু 

সবশবধ পল্থাই তাঁরা 'নাদ্বধায় অবলম্বন করতেন। এইভাবে ক্লাইভ, রামবোল্ড, সাইকস, ও 

কুখ্যাত কৃুসীঁদজীবশ বেনফিল্ড কেবল যে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছিলেন তাই' নয়. নিজেদের স্বার্থ 

অক্ষুণ্ন রাখার মতলবে বহু সদসোর ভোট পযন্ত নয়ন্ণ করতেন। ১৭৬০ থেকে ১৭৮৪ 

পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৩০জন ইংরেজ-নবাব পার্লামেণ্টের সদস্যপদ লাভ করোছিলেন। 

আর সম্পান্ত দিনে 'ভদ্রলোক' সাজার ঘটনাও অনেক ঘটেছে । বারওয়েল নবাব হয়ে দেশে 

ফিরেই দিনে ফেললেন এক বিরাট জমিদারী । লর্ড হ্যাঁলফ্যাক্সের বাড়ী ও জাঁমদারীর দাম এক 

লক্ষ টাকা। বারওয়েল তাই দিলেন। হোম্টংসের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু এবং কাউন্সিলের 
সভ্য। দেশে ফিরে তাঁর মেজাজের পাঁরবর্তন ঘটে। কখনো কোনো ভোজসভায় নিমল্লিত হলে 
দেরী করে যেতেন, এবং প্রাতিবশশদের সহ্য করতে পারতেন না। আগে হ্যালফ্যার্জোর বাগান 
বাড়তে সবারই প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন মালিক বারওয়েল বাড়ার চাকরদের হুকুম দিলেন 
সব প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিতে। ফল দাঁড়ালো এই যে তাঁর সমবয়স্করা সবাই তাঁকে এড়িয়ে 



৬৮৬ ”-  সমকাজশীন [ফাঙগান-চৈনত 

চলতে লাগল এবং পাড়ার ছেলেরা তাঁকে পথে সাজ-গোজ করে চলতে দেখলেই শিস দিয়ে বা 

শেয়াল-ডাক ডেকে উপহাস করত। 
আর এক নব্যবাবু হলেন মেজর চৃর্লস মারশাক্। দেশে ফিরেই তান লর্ড ক্যাডোগানের 

কাভারশ্যাম এম্টেট কিনে ফেলেন। তাঁনও তাঁর বাগান-বাড়ীতে “সাধারণের প্রবেশ নিষেধ” 
লটকেছিলেন, আগে কাভারশ্যাম এক্টেটে যে সব দাস-দাসী চাকরী করত, নতুন প্রভু সর্বাগ্রে তাদের 
বরখাস্ত করলেন। নিয়োগ করলেন নতুন দাস-দাসী। 

বৃদ্ধা ফরাসী দাসী, সুইস ভ্যালেট, ব্ল্যাকবয়, জেণ্টু কোচম্যান, মুলাটটো ফন্টম্যান, নিগ্রো 
বাটলার। তাদের মুখের ভাষাও বেশ উচু জাতের। অনেক সন্ধানের পর মাঝে মাঝে দু-এক 
স্থানে ইংরেজী শব্দ খুজে পাওয়া যায়, তবে সেও কেবল ভুল করার জন্যই। উদাহরণ 'হসাবে 
বলা যায়, তারা তাদের প্রভূ মিঃ মারশাককে খাঁট ইন্ট ইশ্ডিয়াম্যান বলে আঁভাহত করে। কিন্তু 
মেজর মারশাক এর বদলে তারা উচ্চারণ করে মেজর ম্যাসাকার। আর ম্প্রভমেন্ট' কথাটির 

1িলেতের তদানীন্তন ইংরেজ-সমাজ নিঃশব্দে সব কিছ হজম করেনি। আইনে এই 
অর্থোপারজনের জন্য শাস্তিবিধান করা হয়ান বটে, কিন্তু সমাজ ক্ষমা করেনি। হঠাৎ-নবাবরা 
ধীরে ধারে প্রায় “একঘরে” হয়ে গিয়োছিলেন। অসংখ্য কাবিতা ও নাটকে তাদের বিদ্রুপ করা 
হয়োছল। গ্রামের অখ্যাত কাব ছড়া বাঁনয়োছিলেন। তাদের নিন্দা করে। ১৭৭৩ সালে 
প্রকাঁশত “দ নবাব অব এশিয়াটিক প্লাণ্ডারাস” নামে ৪২ পৃচ্ঠাব্যাপী একটি ব্যঙ্গ-কাবিতার বই 
প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মা্র দুটি ছত্রে নবাব-চারন্র সুন্দর ভাষায় বার্ণত হয়েছে, 
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অনেক সময় নাচের আসরে কোন মাঁহলা যাঁদ কাউকে “হঠাৎ নবাব” বলে বুঝতে পারতেন 
তবে তার সঙ্গে নাচতে অস্বীকৃত হতেন। 

নাচের আসরে প্রকাশ্যে মাঁহলা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার, আঁধক অপমান পুরুষের 
জীবনে আর কি হতে পারে? ব্যাপারটা ঘটেছিল আঠারো শতকে । কাজেই রুচি ছিল 
অধঃপতিত। যে কোন ধনীকে লোকসমক্ষে হেয় প্রমাণ করার জন্য পাড়ার লোক তার জল্মসূত্র 
সন্ধান করে অপবাদ রটাতে দ্বিধা করতো না। আগেই বলোছ সার হউ ফুট তাঁর নায়ক সার 
ম্যাথুকে জন্মসূত্রে দইওয়ালার পুত্র বলে আঁভাঁহত করেছেন। 'বাভন্ন ছড়ায় দেখা যায় কাউকে 
মূচির ছেলে কাউকে দাসীগর্ভজাত বলে আভাঁহত করা হয়েছে। কাউণ্টেস অব ইয়ার মাউথের 
নামে গুজব রটানো' হয়েছিল মেছুনীর কন্যা বলে ও লর্ড কোর্টনে কে বলা হয়োছিল তান একজন 
ফরাসা ভ্যালেটের (চাকর) সন্তান। টাউন এণ্ড কাস্ট্র ম্যাগাজিনে ১৭৭১ সালে “এক নবাবের 
স্মৃতিকথা” শিরোনামা দিয়ে এক কাল্পনিক নবাবের নামে যা মিথ্যা অথচ' মুখরোচক গঞ্প বানানো 
হয়েছিল'। রচনাতেই বলা হয়োছল- আমাদের নায়কের তা ছিলেন নাপিত। এক ভদ্রলোকের 
বাড়ীতে চাকরের কাজ নিয়ে তিনি জীবন সুর করেন ও পরে ইম্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
এক ডিরেকরের সুনজরে পড়ে রাইটারের পদ পান। ব্যন্তি-স্বাধীনতার দেশ ইংলণ্ডে সোঁদন পর্যন্ত 
পিতৃ-পরিচয় তুলে গালি দেওয়া অবাধে চলেছিল। ইংরেজ-নবাবদের প্রাত এই সামাজিক ঘৃণা 
অন্ততঃ ভারতের প্রাত বৃটিশ জনসমাজের সহানুভূতির পাঁরচায়ক সন্দেহ নাই। 
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গোরাষ্গগোপাল সেনগনপ্ত 

১৮২১ খষ্টাব্দে গোয়ার নিকট মান্দ্রা গ্রামে এক দরিদ্র গোড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পাঁরবারে ভাও 
দাজী জন্মগ্রহণ করেন। ভাও দাজীর পিতার সামান্য কিছু ভূসম্পাত্ত ছিল, কষিলব্ধ আয় হইতে 
কায়ক্লেশে তান পাঁরবার প্রাতপালন কারতেন। 'তাঁন উত্তম কাঁবতা রচনা কাঁরতেও পারিতেন। 
স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের প্রশাস্ত মূলক কাঁবতা রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি কিছু অর্থ 
উপার্জন কারতেন। বাল্যকালেই ভাও দাজীর বিশেষ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার 'পতা 
ইহাতে বিশেষ হন্ট বোধ করেন ও বিদ্যা শিক্ষা দানের 'নামত্ত ভাওদাজশীকে বোম্বাই শহরে লইয়া 
আসেন; এই সময়ে ভাও দাজীর বয়স ছিল আট বংসর। কিছুকাল প্রার্থামক বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়া তিনি ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও ১৮৩৬ খল্টাব্দে সরকারা বৃত্তি 
সহ প্রবেশিকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলেজে প্রাবষ্ট 
হন। কলেজে ১৮ মাস কাল অধ্যয়নের পর দারিদ্র্যের জন্য তিনি কলেজ ত্যাগ করেন ও 
বোম্বাই এর এলাফ্ন্টোন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ১৮৪৪ খষ্টাব্দে শিশুহত্যার 
কুফল সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা কারয়া ভাও দাজী ৬০০: টাকা পাঁরতোষক লাভ করেন। এই 
সময়ে গুজরাটের কচ্ছ ও কাধিয়াওয়াড় অঞ্চলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু 
বিশেষতঃ কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হইত। ভাও দাজীর প্রবন্ধটি এই কুপ্রথা দূরীকরণে [বিশেষ 
সহায়তা করিয়াশছল। বাল্যকাল হইতেই ভাওদাজনী সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, 
শিক্ষকতা কালে তিনি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চা আরম্ভ 
করেন। অসাধারণ প্রাতিভাধর ভাও দাজা স্বাধীন ভাবে অধ্যয়ন কারয়া এই দুই বিষয়ে প্রগাঢ় 
ব্যুংপান্ত লাভ করেন। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন কীর্তি সমান্বত স্থানগুল পরি- 
দর্শন ও তাহাদের সম্বন্ধে গবেষণা ভাও দাজীর আতিশয় প্রিয় কর্ম ছিল। এই রূপ একটি 
স্থানে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান িচারপাঁত সার ই. পোরর সাঁহত পরিচয় লাভ 
করেন। ভাও দাজীর অসাধারণ প্রাতিভার পরিচয় পাইয়া প্রধান বিচারপাতি তাঁহাকে শিক্ষকতা 
ত্যাগ করাইয়া বোম্বাই-এর সদ্য প্রাতান্ঠত গ্র্যাণ্ট মেডিকেল কলেজে ছান্র হিসাবে প্রবেশ করিতে 
প্ররোচিত করেন। মিঃ পোৌরর সহায়তায় ভাও দাজী ১৮৪৫ খ্টাব্দে মোডকেল কলেজে 
অধ্যয়ন আরম্ভ করেন ও পাঁচ বংসর পর অত্যন্ত কাঁতিত্বের সাহত এই কলেজের উপাধি পরণ- 
ক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বজ্পকাল মোঁডকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কার্য কাঁরয়া ডাঃ ভাও 
দাজী বোম্বাই শহরে স্বাধীনভাবে চিাকংসা আরম্ভ করেন। ভেষজ ও শল্য উভয়বিধ 
চাকিংসাতেই ভাও দাজী সাবশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। অচিরকালের মধ্যেই 'তাঁন 
বোম্বাই শহরে ও প্রদেশে চিকিংসা জগতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেন। চাঁকংসা ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হওয়ার কিছুদিন পর তান নিজ ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিংসালয় স্থাপন করেন, এখানে 
তান বিনামূল্যে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার ভ্রাতাও একজন চিকিংসক 
ছিলেন, দাতব্য চাকংসালয় পাঁরচালনায় তিনিও অগ্রজের সহযোগিতা কারতেন। শিক্ষকতা 
কালে সংস্কৃত চর্চার সময় ভাও দাজাঁ আয়ম্র্বেদ শাস্ুও অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন আয়্বেদয় 
পি পাঁড়তে পড়িতে তিনি কুষ্ঠরোগ প্রাতষেধক একাঁট ভেষজের সন্ধান পান। এই সম্বন্ধে 
বহু গবেষণার পর তিনি কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক একটি ওষধ আবিহ্কার করেন। কুষ্ঠরোগের 
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প্রথম অবস্থায় এই ওষধ [বিশেষ কার্যকরী হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় ও দেশীয় 
চিকিৎসকদের একাটি বোর্ড ডাঃ ভাও দাজশীর আবিষ্কৃত ওঁষধাঁটর কার্ধকারতা সম্বন্ধে নিঃসান্দিশ্ধ 
হইয়া ওঁষধাঁট সন্তোষজনক বাঁলয়া মত প্রকাশ করেন। অতপর বোম্বাই-এর জামসেদজাঁ 
জিজাভাই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কুষ্ঠরোগীদের চাকংসার ভার ভাও দাজীর উপর অর্পণ করা 
হয়। বোম্বাই এর চিকিৎসক বোর্ড ভাওদাজন কর্তৃক আঁবম্কৃত ভেষজের গুণাবলী সম্বন্ধে 
তদানীন্তন ভারত সচিবকে একাঁট রিপোর্ট প্রেরণ করেন। ভারত সাঁচব ডিউক অফ আর 
গাইল রিপোর্টাট পাইয়া ভাওদ।জীকে তাঁহার আঁবম্কারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাঁরয়াছলেন। 
ভাওদাজী এই ওঁষধাঁটি আরও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে আজশবন পরণক্ষা নিরাক্ষায় রত ছিলেন, 
ওষধাঁটিকে সর্বক্ষেত্রে অমোঘ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে এই সম্বন্ধে 
পুস্তক 1লীখয়া ওষধাঁটর ব্যাপক ও অবাধ প্রচার তাঁহার অভ৭ম্ট ছিল, দীর্ঘকালণীন রোগভোগ ও 
মৃত্যুর জন্য ভাওদাজী এই ওঁষধাঁটি সম্বন্ধে কিছু 'লাখয়া উহা সর্বসাধারণের আঁধগম্য কাঁরয়া 
যাহাতে পারেন নাই। ডাঃ ভাওদাজী বোম্বাই শহর ও প্রদেশে সকল রকম জনাহতকর কার্যে 
নিজ সময় ও অর্থ ব্যয় কারতেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসভা স্থাপনের বহু পূর্বেই তানি 
নাওরোজা ফার্দনজীর সহযোগিতায় বোম্বাই এসোসিয়েশন নামক একাঁট রাজনোতিক প্রাতষ্ঠান 
স্থাপন করেন, এই এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে জনগণের অভব অভিষেগ প্রাদেশিক সরকার, 
কেন্দ্রীয় সরকার এমনাক বৃটিশ পালামেণ্টের ও গোচরীভূত করা হইত। ভাওদাজী সাতিশয় 
তৈজস্বা ব্যান্ত ছিলেন। দনর্বলের প্রাতি প্রবলের অত্যাচার দেখিলে তান সর্বদাই দুর্বলের পক্ষ 
লইয়া প্রবলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কারতেন। একবার একজন দাঁরদ্রু দরজশীর নামে একজন ইংরাজ 
মিথ্যা অভিযোগ আনায় ইংরাজ বিচারক তাহাকে অন্যায়ভাবে শাষ্তি দেন। দরজা নিররোষ ইহা 
জানিয়া ভাওদাজী তাহার পক্ষালম্বন কাঁরয়া উচ্চতর আদালতে আঁভষোগ করেন। উচ্চতর 
আদালতের বিচারে দরজণীর নির্দোঁষিতা প্রমাণিত হওয়ায় সে শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করে 
এবং পক্ষপাতদ_স্ট বিচারক উচ্চতর আদালতের 'নন্দাভাজন হন। আর একবার ভাওদাজী অনুরূপ 
উপায়ে একজন ধনী ও দুষ্ট মোহান্তের কোপানল হইতে একজন সত্যভাষী সাংবাদিককে রক্ষা 
করেন। বলাবাহুল্য দরিদ্র ও অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন কাঁরতে গিয়া ভাওদাজী অনেক সময়ে 
নিজের সুনাম ও নিরাপত্তা বিপন্ন কারতেন, ইহাতে তাঁহার অথ্নাশও হইত। 

যৌবনকাল হইতেই বিভিন্ন পুরাকীর্তি পূর্ণ স্থানসমূহ ভ্রমণ ও সংস্কৃত অধায়ন ভাওদাজণর 
ব্যসন ছিল। চিকিৎসক বাত্ততে সাফল্যলাভ করার পর প্রত্ব দ্রব্য ও প্রাচশন পথ সংগ্রহে তান 
প্রচর অর্থ ব্যয় করিতেন, ভারতের নানা স্থানে এই সব দ্রব্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রাতনিধি 
নিষ্ন্ত করিতেন। তগবানলাল ইন্দ্রজী নামে একজন বিদ্যাংসাহণী যুবক ভাওদাজশর গবেষণা 
কার্ধে সহায়তা কারতেন। ভাওদাজী এই যুবককে আতিশয় স্নেহ কাঁরতেন ও তাঁহার সকল 
সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বহন করিতেন, ভাওদাজর সাহায্যপুস্ট ভগবানলাল উত্তরকালে ভারতীবদ্যা- 
চ্চারক্ষেত্রে একজন দিকপাল বলিয়া পাঁরগাণত হন। ভাওদাজী শেষজীবনে যখন পক্ষাঘাতে 
শষ্যাশায়ী সেই সময় তিনি সংবাদ পান যে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভগবানলাল নেপালের কোন স্থানে 
পাঁড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাওদাজীর নির্দেশেই ভগবানলাল প্রত্নান্সন্ধানকা্ে নেপালে 
প্রেরিত হন। ভগবানলালের পাঁড়ার সংবাদ পাইয়াই ভাওদাজী তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ 
ইউরোপাঁয় সুহ্দকে ডাকিয়া পাঠান ও যে কোন উপায়ে ভগবানলালের সেবা-শশ্রুষার ব্যবস্থা 
করাইতে অনুরোধ জানান। বন্ধুটি জানান যে নেপালের কোন দুরূহ দুগম স্থানে ভগবানলাল 
আছেন তাহা সঠিক জানা না থাকায় এইরুপ কোন সাহায্য অসম্ভব । ভাওদাজশ তাঁহাকে বলেন 
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যে নেপালের 'ব্রাটশ রোসডেন্টকে দয়া নেপালময় তন্ন তন্ন অন্দুসন্ধান কাঁরয়া ভগবানলালকে 
খঁজয়া বাঁহর কাঁরতে হইবে এবং তাহার চিকিৎসাঁদর ব্যবস্থা করাইতে হইবে ইহার জন্য তান 
সর্বস্ব ব্যয় করিতে পরান্মূখ নহেন- তবে এই কার্য শুধু নেপালস্থ 'ব্রিটিশ রোসডেণ্টের মাধ্যমেই 
সম্ভব এই জন্যই তান ইউরোপীয় বন্ধুঁটির সহায়তা চান। ইউরোপীয় বন্ধুটি নিরুপায় হইয়া 
নেপালস্থ রোসডেণ্টের শরণাপন্ন হন ও এই অনুসন্ধানের সাফল্যের সাঁহত ডাঃ ভাওদাজীর 
জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত বলিয়া জানান। অতঃপর রোসডেন্ট নেপালের অরণ্য-পর্বত মল্থন 
করিয়া পাঁড়িত ভগবানল৷লের সন্ধান কাঁরয়া তাঁহার াকৎসাদর সুব্যবস্থা করেন। যথাসময়ে 
ভাওদাজীকে এই! সংবাদ জ্ঞাত করা হইলে তিনি নিরদ্বগ্ন হন, তাঁহার রোগেরও 'কিণ্টিং উপশম 
হয়। দুভণগ্যের 1বষয় গুরুশিষ্যে আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, ভগবানলালের বোম্বাই 

প্রত্যাবর্তনের পৃবেই ভাওদাজী মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
কীর্তমান চাকংসক, রাজনৌতক নেতা ও জনসেবকরূপে ডাঃ ভাওদাজী সবিশেষ খ্যাতি 

অজন করেন। জাবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে কত ভাওদাজী মৃত্যুর প্রায় শতবর্ষ পরেও 'বিদ্বং সমাজে 
ভারতবাসদের মধ্যে ভারত বিদ্যাচর্চার অন্যতম প্রবর্তক ও দিকপালরূপে একটি 'বাঁশল্ট মর্যাদাপূর্ণ 
আসনের আঁধকারা হইয়া আছেন। 

প্রথম জীবনেই ভাওদাজণ স্বাধীনভাবে সংস্কৃতচর্চা আরম্ভ করেন, সংস্কৃত চর্চা কাঁরতে 
করিতে তিনি ভারতীয় পুরাতত্তের প্রাত আকৃষ্ট হন। বোম্বাই প্রদেশের অজন্তা গহাস্থিত 
1লাঁপগুলির তিনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করেন। ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্লুক যখন অজন্তা গুহা 
পাঁরদর্শন কারতে যান তখন সরকারী অনুরোধে ডাঃ ভাওদাজীকে তাঁহার সঙ্গী হইতে হয়। 
ভাওদাজীর পাশ্ডিত্যে লর্ড নর্থবূুক এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে ভাওদাজীর দীর্ঘস্থায়ী 
পীঁড়াকালে তান ভাওদাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন যেন তাঁহার শারীরক অবস্থা 
সম্বন্ধে প্রত্যহ তাঁহাকে (বড়লাটকে) সংবাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ভাওদাজীর ভ্রাতা বড়লাটকে 
প্রত্যহ ভাওদাজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করিতেন। জনাগড় পর্বত গান্রে শকক্ষত্রপ রুদ্র 
দমন ও সমদ্রগৃপ্ত কর্তক উৎকীর্ণ লাপর যথাযথ পাঠ ও অনুবাদ, কািয়াবাঢ় সান্নীহিত 
জাসদানের স্তম্ভ 'লাঁপ, অমরনাথ মান্দর 'লাঁপ, আনাম কোণ্ডার রূদদ্রদমন 1লাঁপ, 1ভটারলাট 
1লাঁপ প্রভৃতির পাঠোদ্ধার ও যথাযথ মর্মোদ্ঘাটন ভাওদাজী বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। প্রাচীন 
উৎকীর্ণ 'লাঁপ হইতে দেবনাগরী শলাঁপ প্রবর্তনের পূর্বে সংস্কৃত সংখ্যা সাক 
কিভাবে লিখিত হইত এই আঁবচ্কারের কৃতিত্ব ভাওদাজীর। প্রাচীন লিপ 'াবশারদ জেমস 
'প্রন্সেপ ও এ কার্যে সাফল্য লাভ কারতে পারেন নাই। প্রাচীনকালে গণপ্তাব্দ নামে একট অব্দ 
প্রচলিত ছিল, এীতিহাঁসিকেরা ইহা পূর্বে জানিতেন না। জেমস প্রন্সেপ জুনাগড় 'লিপিগ্ীলর 
সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার কারতে না পারায় ভাওদাজশ এইগুলির পাঠোদ্ধার করেন ও গপ্তেরা যে 
নিজেদের নামে অন্দর প্রচলিত করেন তাহা আঁবচ্কার করেন। ভাওদাজী গনপ্ত অব্দ আঁবিম্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে ও বল্লভাব্দেরও সঠিক কাল নির্ণয় করেন। জাসদান 'লাঁপ হইতেও তান কয়েকজন 
গুপ্ত-রাজের আস্তত্ব আঁব্কার করেন। দাজনী কর্তৃক অজন্তা গুহার 'লাঁপগ্দাল পাঠোদ্ধারের 
ফলে ভারতের বহু রাজবংশের ইতিহাসের উপাদান আঁবম্কৃত হয়। টলোমর ভারত বিবরণে 
টাইয়াস্ টেনস নামক একটি স্থানের' উল্লেখ আছে, কোন একটি লিপিতে উল্লিখিত চাস.তানা নামক 
স্থানটিই টলোমি বার্ণত স্থান__দাজী ইহাই প্রমাণিত করেন। ' প্রাচীন 'লাপর পাঠোদ্ধারের ন্যায় 
প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধারেও ভাওদাজী বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। শকষুগের মদ্রাগ্লির 
যথাযথ পাঠোদ্ধার দ্বারা শকক্ষন্রপগণ সম্বন্ধে বহ্ মূল্যবান তথ্য তিনি সুধিমশ্ডলীর গোচরীভূত 
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করেন। প্রাচীন লাঁপি ও প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার ব্যতীত ভাওদাজণী কালিদাস, হেমাদ্র, হেমচন্দ্র, 
মাধব ও সায়নাচার্য, আর্ধভ্ট, বরাহমাহর, ভদ্ট্রোৎপল, ভাস্করাচার্ষ প্রভাতি প্রাচীন কাব ও পণ্ডিত- 
দের সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য আঁবম্কার করিয়া ইহাদের বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। 
ভাওদাজী রয়াল এশিয়াটক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সহসভাপাঁত ছিলেন, তাঁহার রাঁচত 
১৭টি প্রবন্ধ এই সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়, বাকী ৩টি প্রবন্ধ লশ্ডনস্থ রয়াল এীশয়াটিক 
সোসাইটির জার্নালে প্রকাঁশত হয়, তিনি এই সোসাইটি ও আমেরিকান ওরিয়েপ্টাল 
সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতবাঁসর মধ্যে ভাওদাজীই সর্বপ্রথম 
বোম্বাই-এর শোরফ নিযুন্ত হন (১৮৬৯-১৮৭১)। বোম্বাই বিশবাঁবদ্যালয়ের ফেলোরুূপে 'তাঁন 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নাত সাধনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাঁকিতেন। বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া 
উদ্যানাস্থত সুরাবস্তু সংগ্রহশালাট ভাওদাজীর যত়ধেই স্থাঁপত হয়। 

কুম্ঠরোগ প্রাতষেধক ওষধাঁটকে অমোঘ কারিবার উদ্দেশ্যে ভাওদাজী বহনাদন যাবৎ পরাঁক্ষা 
নিরীক্ষায় রত ছিলেন__গবেষণা রত থাকা অবস্থাতেই তিনি অকস্মাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়া পড়েন 
দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ভাওদাজী ১৮৭৪ খম্টাব্দের ২৯শে মে বোম্বাই-এ পরলোকগমন 
করেন। 

ভাওদাজীর মৃত্যুর পর এই সর্বজনাপ্রয় সর্বজনশ্রদ্ধের মনীষীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে 
একটি সমাতি গঠিত হয়। ১৮৮২ খম্টাব্দে এই সমিতি ভাওদাজী কর্তৃক সংগৃহীত ৩১১টি 
পথ পোটকা তাঁহারই স্মৃতি রক্ষার্থে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার! হস্তে অর্পণ 
করেন। 

দুঃখের বিষয় ভাওদাজীর রচনার পাঁরমাণ আত অল্প, অল্প হইলেও ভারত-বিদ্যাচর্চার 
ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অল্প নহে। অধ্যাপক ম্যা্মুল্লার ভাওদাজশী সম্বন্ধে লিখিয়াঁছলেন যে যাঁদও 
ভাওদাজী অল্পই 'িখিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার এই অল্প সংখ্যক রচনাই অনোর 'লাখত হাজার 
পৃষ্ঠা অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে।* 

ডাঃ ভাওদাজীর মৃত্যুর পর বোম্বাই রয়াল এশিয়াটক সোসাইটির বার্ধক আঁধবেশনে 
সবিখ্যাত পশ্ডিত ডাঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কর মহাশয় মন্তব্য করেন যে, গত ২০০০ হাজার বৎসরের 
ভারতবর্ষের পুরাতত্ব। লইয়া যানই আলোচনা করিতে যাইবেন তাঁহাকেই ডাঃ ভাওদাজীর প্রবন্ধ- 
গল পাঁড়তে হইবে 1 

ডাঃ ভাওদাজাঁ কোন গ্রন্থ প্রকাশ কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধগুলি একে 
সংগৃহীত হইয়া 'লিটারারী বিমেনস্ অফ ভাওদাজী নামে ১৮৮৮ খস্টাব্দে কীলকাতা হইতে 
প্রকাশিত হয় (১)। 
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হাশ্য ও কক্ষণরসের পান্বক্ম নিক সঙ্র্ক 

দল'ঁপকৃমার কাঞ্জিলাল 

যে কোন শ্রেণীর মহাকবির রচনায় একটি মান্র রসকেই অতগীরূপে দেখা যায়। সূতরাং সেই অঙ্গী 

রসের সাঁহত অন্যান্য অপ্রধান রসের সম্পর্ক কির্প হইবে তাহা কাব্য সমালোচকগণের পক্ষে 
বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। সমগ্র কাব্যের বা সাহিত্যের মধ্যে একটি রস প্রধানভাবে অনদ্ভূত 
হইলেও অন্যান্য রসের উপা্থতি কোনকাব্যেই অস্বীকার করা যায় না, এবং অঞ্গরসের সম্পর্ণ 
অনূপা্থিতি কোন কাঁবরই আঁভপ্রেত নহে। এজন্য যে কোনপ্রকারের সাহত্যসৃষ্টিতে 'বাভন্ন 
রসের এর্পে সমাবেশ করা উচিত যাহাতে অঙ্গীরসের আস্বাদনে কোন বি? না ঘটে এবং 
অঞ্গরসগ্ীলরও যথাযথ স্ফুরণ হয়। 

সংস্কৃত কাব্যে যে আটাঁট বা নয়টি রস স্বীকৃত হইয়া থাকে তাহাদের বৌশিষ্ট্য হইতেছে 
যে তাহাদের প্রত্যেকের সাঁহত অপরাটর সহাবস্থান সম্ভব নহে। কয়েকটি রস পরস্পর একই 
আশ্রয়ে অবস্থান কারতে পারে না। আবার এমন কতকগুলি রস রহিয়াছে যেমন বাঁভৎস ভয়া- 
নক প্রভৃতি যাহাদের পরস্পর আবিরাম আভব্যান্ত চিন্তে উদ্বেগের সণ্টার করে। ভরত সর্বপ্রথম 
রসগুলির পাঁরগণনা করেন, তাহার পর আনন্দবর্ধন অপূর্ব যুক্তি পরম্পরার মাধ্যমে রস- 
[বিরোধের প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করিয়া রসাবরোধের প্রতীকারের উপায়ও নির্দেশ করেন। 
সাহিত্যদর্পণে রসগুলির মধ্যে কোনাঁট কাহার বিরোধী তাহা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে__ 

“আদ্যঃ করুণ বাঁভংস রোদ্রুবীরভয়ানকৈঃ। 
ভয়ানকেন করুণেনাপি হাস্যো বিরোধভাক্ । 
করুণো হাস্যশৃঙ্গার রসাভ্ামপি তাদৃশঃ || 
রোদুস্তু হাসাশঙ্গার ভয়ানক রসৈরাপি। 
ভয়ানকেন শান্তেন তথা বীররসঃ স্মৃতিঃ। 

শঙ্গার বীররৌদ্রাধাহাসাশান্তৈ ভ়্ানকঃ | 
শান্তস্ত বারশঙ্গার রৌদুহাসাভয়ানকৈঃ || 

শৃঙ্গারেণ চ বীভৎস ইত্যাঘাতা বিরোধিতা || " 
বীর ও শৃঙ্গার, শৃঙ্গার ও হাস্য, রোদু ও শঙ্গার, বীর ও অদ্ভুত, বীর ও রোদ্র, 

রোদ্র ও করুণ. এবং শৃঙ্গার ও অদ্ভূত ইহারা পরস্পর আবরোধী এবং ইহাদের মধো অঙ্গাঞ্গি- 
ভাব সম্ভব। কিন্তু শৃঙ্গার ও বাঁভৎস, বীর ও ভয়ানক, শান্ত ও রৌদ্র এবং শূৃঙ্গার ও শান্ত 
ইহারা পরস্পর বাধ্যবাধকভাবের হওয়ায় ইহাদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী । এই বিরোধ? 
রসগুলিকে আনন্দবর্ধন দুইটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগাল 
আশ্রয়ৈকোর বিরোধী এবং কতকগুলি নৈরন্তর্যাঁবরোধী। যে দুইটি রস পরস্পর একই 
আশ্রয়ে অবস্থান কাঁরিতে পারে না তাহাদের আশ্রয়ৈকাবিরোধী রস নামে আঁভাহত করা হয়। 
যেমন বাঁর ও ভয়ানক এই দুইটি রসের মধ্যে কাব্যের বা নাটকের যে পান্নু বীররসের আশ্রয় 
তাহাই ভয়ানকরসের আশ্রয় হইতে পারে না। অর্থাৎ একই ব্যান্ত একই সময়ে বীর ও ভীরু 
হয় না। উভয়রসের আশ্রয়ের ভেদ কল্পনা করিলে এই জাতাঁয় বিরোধ নিবৃত্ত হয়। কাব্যের, 
নায়ক যাঁদ বার রসের আশ্রয় হন তবে প্রাতিনায়কে 'ভায়ানকরস স্থাপন করিয়া বিরোধের অবসান 
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করা যায়। শান্ত ও শঙ্গার রসের বিরোধকে নৈরন্তর্যাবিরোধী রসের উদাহরণরূপে গ্রহণ 
করা যায়। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে একই আশ্রয়ে এই দুই রসের উদ্যাম সম্ভব, কিন্তু দোষ- 
মৃস্ত হইলেও এই দুই রসের আঁভব্যান্তর মধ্যে যাঁদ অন্য রসের অবাস্থাত কল্পনা না করা হয় 
তাহা হইলে বাধ্যবাধকজ্ঞান জাগ্রত হইয়া সহৃদয় কাব্য রাঁসক বা সামাঁজকের মনে প্রতশীতির 
বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। কিন্তু যাঁদ কোনকাব্যে এইর্প নৈরন্তর্য্য ধীবরোধী রসের আঁভব্যন্তি 
দেখাইতে হয় তাহা হইলে আঁবরোধ একটি তৃতীয় রসের বারা ইহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি 
কারতে হইবে। এজন্য শান্ত ও শৃঙ্গাররসের অন্তরালে অদ্ভূত রসের সূম্টি কারলে বিরোধ 
বর্জন করা সহজ হইবে। আলোচ্য উদাহরণাঁটকে বিচার কাঁরলে এই মন্তব্যের যথার্থতা সহজেই 
অনুমিত হইবে 

“সরাঙ্গনাভিরাশ্লিম্টা ব্যোম্নি বারা বিমানগ্যাঃ | 
বিলোকন্তে নিজান্ দেহান ফের্নারীভিরাবৃতান্ 11৮ ডূড় জঙত 

অর্থাৎ, দেহতাযাগের পর 'দিব্ায বিমানে সুরাঙ্গনাগণের দ্বারা আলাঁঙ্গত হইয়া বীরগণ 
দেখল যে তাহাদের মরদেহ রণক্ষেত্রে শৃগালীদের দ্বারা পাঁরবোঁন্টত হইয়া রাঁহয়াছে। এই স্থলে 
সুরাঙ্গনা ও শবরীর এই আলম্বন দুইটি যথারুমে শঙ্গার ও বীভৎসরসের জনক এবং এই 
প্রাতদ্বন্দবীরসদ্বয়ের মধ্যে স্বর্গলাভরূপ বীররস নিবেশিত হইয়াছে । বাধাবাধকরসদূইটির মধ্যে 
বীররসের নিবেশের ফলে প্ববর্তী রসদ্বয়ের চর্বণার মধ্যে ইহার চর্বণা ও আস্বাদন চিত্তে 
জাগ্রত থাকায় বিরোধশরসের জ্ঞান উাদত হইতে পারে না। রসের মধ্যে একাঁট অঞ্গী' (প্রধান ) ও 
অপরাঁটি অঙ্গ (অপ্রধান) হইলে অঙ্গ ও অঙ্গীর মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। বাস্তব- 
জগতে যের্প দেহ ও দেহীর মধ্যে বিরোধ সম্ভব হয়না এক্ষেত্রেও সেইরূপ । এখানে প্রশ্ন উঠে 
যে একটি রস অগ্গী হইলেও অগ্গরসগূলি যাঁদ পরস্পর প্রবল বিরোধী হয় তাহা হইলে ত 
[বিরোধ নিবৃত্ত হইবে না। অল্লরাজের রসরত্বপ্রদশীপিকাতে এই প্রশ্ন আলোচনা করিয়া একাঁট 
সূন্দর উপমার সাহাযো বলা হইয়াছে যে রাজার 'নিকটে দণ্ডায়মান দুই শনুর মধ্যে যেমন কোন 
বিরোধ থাকে না, প্রধান রসের সমীপে অগ্গরসেরও সেইরূপ কোন প্রাধান্য থাকে না। উদা- 
হরণ স্বরূপে নাগানন্দ নাটকে হাসারসের সাঁহত যুক্ত অঞ্গীশ্ঙ্গাররস শেখরকের বৃত্তান্ত হইতে 
পারস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ঃ কিম্ত তাহার বিরোধা বৈরাগ্য ও শান্তভাবের পাঁরপোষক নাগাস্থি- 
দর্শনজাত শান্তরস মিত্রাবস্ ও মলয়বতীর প্রবেশ এবং “সংসর্গদ্ভঃ সমন্তাৎ” প্রতি উীন্তর 
মাধ্যমে ব্যভিচার ক্রোধের দ্বারা উপচিত বাররসের দ্বারা বাবাহত। রসাবরোধের অপর উদা- 

হরণ হইতে দেখান যাইতে পারে; যেমন, 
“চুদ্বনসন্তঃ মোহস্যাঃ দশনং চতম লমাত্মনো বদনা 

জিহবামূলপ্রাপ্তং খাঁডাতি কৃত্বা নিরম্ঠীবং।” 

এই শ্লোকের অর্থ বীঁভংসরসের সূচ্টি করিতেছে। কোন নায়ক (অথবা বৃদ্ধ) রমণীর 
অধর চুম্বনে উদ্যত হইলে তাহার দন্ত সহসা পাঁতত হইয়া গেল। এবং সে ফট! এই শব্দ করিয়া 
চ্যত দন্তাঁটকে বাহিরে নিক্ষেপ কারিল। এই উদাহরণে বিরোধ বাঁভৎস রস হাস্যরসের সাহত 
মিলিত হইয়া হাস্যরসকে পাঁরপনন্ট হইতে দেয় নাই। এবং বিরোধ নিবৃন্ত কারবার জন্য কোন 
আবিরোধধ রসফেও উপস্থিত করা হয় নাই। রসসমূহেযর অল্তলর্গন এই বিরোধ লইয়া আলো- 

- চনার উদ্দেশ হাস্য ও করুণের যথার্থস্বর্পকে বিম্লেষণ করিয়া ফুটাইয়া তুলা। শৃঙ্গার হইতে 

হাস্যরসের জল্ম হয় ইহা আচার্য্য ভরতের সংপ্রাতষ্ঠিত পিম্ধান্ত। সুতরাং শৃঙ্গার ও হাস্যের 
কোন বিরোধ নাই। এই আবিরেধের কারণ দেখাইতে গিয়া ভরত বালয়াছেন যে শঙ্গার ও হাস্য 
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একই প্রকার চিত্তভীমি সম্পন্ন। চিত্তের সকশ্রেণীর অবস্থাকে উপাধি নামে আঁভহিত। শঙ্গার 
রসে চিত্তের যেরূপ (বিকাশ হয় হাস্যেও সেইরূপ বিকাশ হয়। এজন্য সাহত্যরত্বাকরে বলা হই- 
যাছে “যস্য যস্য” রসস্য শৃঙ্গারকার্ধ্য ব্রাশ হেতুকতা তস্য তস্য শৃঙ্গারাবরোধিতা ভবতি।” 

কাব্যার্থের অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মধা 'দিয়া চিত্তে যে আনন্দ স্ফুরণ হয় আলঙ্কারিকগণ 
তাহার চারিপ্রকার অবস্থাভেদ স্বীকার কাঁরয়াছেন। এই চাঁরাঁট অবস্থাকে যথারুমে বকাশ, 

বিস্তর, ক্ষোভ এবং বিক্ষেপ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কুসুমের যেরূপ কোরক অবস্থা 
হইতে ধারে ধারে সংলক্ষাক্রমে বর্ণে, গন্ধে, মনোহরর্পে বিকাশ হয় বিভাবঅনুভাব প্রভৃতির 
দ্বারা স্থায়িভাবও কমে পাঁরবার্ধত হইতে হইতে চিত্তের সকল মালন্য অপসারিত কাঁরয়া আনন্দ- 
ময় বিকাশের সূচনা করে। শৃঙ্গার রস হইতে এই বিকাশ সম্পন্ন হয়। সমযদ্রবক্ষে বাত্যাবেগের 
দ্বারা যেরুপ প্রবল তরঙ্গসংক্ষোভের সূম্টি হয় করুণ রসেও সহ্দয় পাঠকের মনোরাজ্যে সেই- 
রূপ প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়, করুণ রস হইতে এই 'বিক্ষেপের জল্ম হয়। পাদপের যেরুপে 
ক্লমে অঙ্কুর হইতে সূবৃহৎ মহশীরুহে বিস্তীত লাভ হয় বীররসের স্থাঁয়ভাব উৎসাহও সেইরূপে 
চিত্তের বিস্তৃতি সম্পাদন করে। বাঁভৎসরস চিত্তবান্তির মধ্যে ক্ষোভের সৃন্টি করে। ক্ষোভ ও 
নিক্ষেপ এই দুই অবস্থার মধ্যে সাদ্শা থাকলেও বৈসাদশ্য অনেক রহিয়াছে। করূণরসজনিত 
ক্ষেপে কেবলমান্ন আলোড়নের সন্টি হয় কিন্ত বীভংসরসজনিত ক্ষোভে: চিত্তের মৌলিক 
অবস্থার মধো র-পান্তর ঘাঁটয়া যায়, অর্থাৎ পাঠক বা সামাঁজকের হূদয়ের মূল বৃত্তি সন্কাঁচিত 
হইয়া পড়ে এবং তাহার স্থানে সম্পর্ণ বিরোধী অপর একাঁট ভাব প্রাধান্য বিস্তার করে। রস- 

সমূহের বিরোধ ও আবরোধ চিত্তের বিকাশ, বিস্তর প্রভাতি অবস্থায় এঁক্য অথবা অনৈক্য হইতে 
সূম্ট হয়। হাসারস যেরপ শৃঙ্গার রসের তানগামী সেইর্প হাসোর সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে 
করুণ। হাসা ও করুণের বিরোধিতার মূল কারণ হাসোর মধোই নাহিত। হাসোর পশ্চাতে রাঁহ- 
ঘাছে কৌতৃহল ও কৌতহলজাঁনত গভনর মনোনিবেশ। এই মনোনিবেশ অসঞ্গতকারণে সংলগ্ন 

হইয়াছে এইরূপ বোধ হইলেই দূশ্য বস্ত সম্বন্ধে উপহাসজ্ঞান জাগ্রত হয়. করুণ রসে দখ শোক 
প্রয়জনবিচ্ছেদ প্রভৃতির মধ্যে কোন কৌতূহল নাই বরং ভীতির ভাবই প্রচ্চল্ন রাহয়াছে। হাসোর 
মধো প্রথমে মনোনিবেশের গাম্ভীর্যা, শেষে অপ্রাপ্তির শূন্যতা ও লঘুতা বোধ । পক্ষান্তরে করুণ- 
রসের মধো প্রথমেই দঃখের প্রবল আঘাত. এবং শেষ পর্যন্ত সর্ববাপা গাম্ভীর্ধা ও বিমটতা। 
সুতরাং হাস্য ও করুণ স্বভাবতঃ 'বিপরীতধর্মী। হাসা ও করণকে বপরশতধমর্ঁ বাঁলবার 
তাৎপর্যা এই যে তাহারা পরম্পর পথক ভাবাপন্ন হওয়ায় দুইটি িন্নমখাী চিন্তাধারার সচক। 
যে বাকি হাসা করিতেছে সে সেইমহ্তেই রন্দন কারতে পারে না। চিত্তের স্বাভাবক লঘ্- 
তার পরিচায়ক হাসা. করুণ রস চিত্তের ব্যাপ্তির। হাস্য করণের এই বিরুদ্ধ ধার্মতা পাশ্চাতা 
নন্দনতাতকগণও স্বীকার করিয়াছেন ম্যকডগল বলিয়াছেন “লাফটার ইজ- দি এ্যান্টিডোট* 
িমপ্যাথি” লর্ড বায়রণ একদা বলিয়াছালেন। এান্ড ইফ আই লাফ আট এনি মরটাল থিং 
চট ইজ- দ্যাট আই মে নট্ উইপ” এই প্রসঙ্গে ইহাও আমাদের জানা প্রায়োজন যে রস- 
বিরোধ বালিতে যাহা বঝায় তাহা বস্ততঃ স্থায়িভাবেবই বিরোধ কারণ অলৌকিক আনন্দময় বসা- 
দলাদের গন্ধা বিরোধ কিরপে সম্ভব হইবে 2 আন্সবাদ মলতৎ অখন্ডরপ। কিন্ত হাসা ও 
করণের মধ্যে যথার্থই বিরোধ আছে 'কিনা তাহা আমাদের বিশেষভাবে 'ব্চার করিয়া দেখিতে 
হইবে। হাঁস ও কান্না উহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত-- যেন একই বস্তর এপিঠ ও 
থাঁপস। সংসারে যাহা করণ তাহাই আবার শ্রাস্যা্পদ। সক্ষুভাবে বিশ্লেষণ কারলে জখবনের 
প্রীতি ঘ্টনার মধোই কিছ না কিছু অসঙ্গাঁত খাঁজয়া পাওয়া যায়। তাহারা একাধারে যেমন 
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হাস্যোদ্দপক, তেমনি করুণ। এই সকল অসঞ্গাতকে 'বাচ্ছিল্ন করিয়া দেখিলে তাহাদের যথার্থ 
রুপ খ$জয়া পাওয়া যায় না, এই সকল দ,শ)কে "নাঁবডু। করে সাঁজয়ে গড়ে তোলতেই” শিল্পীর 
বাহাদ্ার। সকলপ্রকার অসং্গাঁতই একাধারে তাহাদের সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা লইয়া আমাদের 
চিন্তে যেমন হাস্যের উদ্রেক করে, তেমনভাবে হৃদয়ের গভীরতল্দ্রতে আঘাত কাঁরয়া সহানুভাত 
ও অনকম্পাকেও জাগ্রত করে। বিকৃতিদর্শন যেমন হাস্যের কারণ তেমন ভাবে অশ্রদুরও কারণ। 
তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক কঃ ইহার উত্তরে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাঁলতে পারি__ 
“অসঙ্গতি খন আমাদের মনের অনাঁতগভশর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুকবোধ' 
হয়। গভীরতরস্তরে আঘাত কাঁরলে আমাদের দ:ঃখবোধ হয়। স্থূল কথাটা এই যে অসঙ্গাঁতর 
তার অল্পে অল্পে চড়াইতে গড়াইতে। বিস্ময় ক্লমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পাঁরণত হইতে 
থাকে।” হাস্য এবং করুণ এই উভয়বিধ অনুভূতিই অসঙ্গাঁত হইতে জাত- একটি 'চত্তের গভীর- 
স্তরে আঘাত করে অপরাঁট অগ্ভনীরস্তরে, একাটতে পাঁরহাস আত্মাভমান প্রভৃতি ভাব প্রবল, 
অপরটিতে সহানুভূতি কারুণ্য প্রভৃতি, সূতরাং এক্ষেত্রে কেবল মান্রারই বিরোধ ভাবের বিরোধ 
নহে। নিছক হাস তারল্যের পাঁরচায়ক, অশ্রু; কারুণ্যের উৎস ইহাদের মধ্যবর্তীস্থলে বিশুদ্ধ 
হাস্যরসের স্থান। সুতরাং যাহা 1বশুদ্ধ হাস্য তাহার পশ্চাতে সহানুভূতি ও সমবেদনার ভাব 
প্রচ্ছন্ন থাকে। হাস্য ও করুণকে পরস্পর বিরোধী বাললে হাস্যের মধ্যে এই সহানুভীতিকে 
থ:জয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ হাস্য রসের সান্ট হইতে গেলে প্রয়োজন সহ্দয়ের যান অস- 
গগাঁতির পশ্চাতে যে অসহায়তা ও সারল্য তাহাকে সমবেদনার দ্বারা আপনরূপে অনুভব করি- 
বেন। উচ্চ সাহত্য সেই স্থলেই সৃম্ট হয় ফেক্ষেত্রে হাস্য ও করুণ অঙ্গাঙ্গিভাবে 'মাশ্রত হইয়া 
থাকে। যেমন বাংলা সাঁহত্যের “ঠাকুরদা” গল্প। হাস্য যেখানে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে 
অর্থাং যেখানে উহা নাঁচপান্র প্রযান্ত ভাঁড়াম, রঙ্গরস প্রভৃতির উর্ধে উঠিয়াছে সেখানে তাহা 
আমাদের চিত্তের লঘুতার প্রাতি সংবেদন জানায় না। হাস্যরস কেবলই নাঁচপান্রের দ্বারা প্রযয্ত 
এই কথা বাঁললে তাহার যথার্থ রূপের বিশ্লেষণ হয় না। ব্যাদ্ধমান ব্যান্ত অপরের চারন্রের 
অসঙ্গতি দৌখয়া যে অবজ্ঞামাশ্রত হাঁসতে আঁভভূত হন, বিশুদ্ধ হাস্যে সেই অবজ্ঞাজনিত 
আত্মোৎকর্মবোধ থাকে না। জীবনেক অপূর্ব মমতার সাঁহত পর্যযবেক্ষণ কাঁরলে, ভূত ভবিষ্যদ্ 
ও বর্তমান এই তিন কালে প্রসারত মানবের বিরাট সন্তাকে এবং নিয়াতর সহম্্র আঘাতে চূর্ণ 
মানবের সকল ব্যর্থতাকে- এক পটভুঁমকায় গভনীর সহানুভূতির সাহত পর্যবেক্ষণ কারিলে, যে 
নালিপ্ত ওদাসীন্যের বোধ হয় হাস্যের পশ্চাতে তাহাই বর্তমান, সুখ দুঃখ হাস ও কান্না পাপ- 
পুণ্য, সঙ্গাতি ও অসঙ্গাঁত ইহারা সহানুভূতির ভাবরসে আর্দ্র হইয়া যেরুপ ধারণ করে তাহাতে 
হাস্যরসের মধ্যে কোন জবালা অথবা আরশ থাকে না। ফলে হাস্য ও করুণ এই উভয়রসেই 
উদাসীন নিলিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। হাস্য ও করূণে এজন্য বস্তুতঃ কোন 
1বরোধ নাই। পেটার এজন্য সেই হাস্যকেই যথার্থ হাস্যর্পে স্বীকার করিয়াছেন যাহা... 
ব্রেশডস্ উইথ টিয়ারস্, এণ্ড ইভ্ন উইথ ?দ সাবালাটস অফ দি ইমাজনেশন, এ্যাপ্ড হূইচ 
ইন ইটস মোম্ট এক্সকুইসাইট মোটিভস ইজ ওয়ান উইথ পাঁট:.**৮ 

হাস্যরসে যে সহৃদয়তার আমরা উল্লেখ করয়াছ তাহা ঠিক করূণ রস নহে, কিন্তু 
উৎকৃষ্ট হাস্যরসের প্রাতাঁট রচনার মধ্যেই এই করুণ রসের দ্যেতনা থাকে । ইংরাজীতে হিউমার 
বালতে যা, বুঝায় সংস্কৃতে সেই ভাবের দ্যোতক প্রতিশব্দ নাই বলিলেও চলে। হাস্য- 

রসকে তত্বদৃস্টিতে হিউমার এর প্রাতশব্দরূপে গ্রহণ কাঁরলেও যথার্থ হাস্যরস বতমান সংস্কৃত 
সাহত্যে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্ট হইয়াছে বালয়া মনে হয় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি 
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উইট, শ্রেণীর। পাশ্চাত্য সাঁহত্যে দেখা দেখা যায় ল্যান্ব এর এসেজ অব হীলআ এই. হাস্যরসের 
শ্রেম্ঠ উদাহরণ। হাস্যও করুণ সেখানে অপূর্ব সুন্দর ভাবে মীশ্রীত হইয়াছে, কিন্তু ডিকেন্স 
এর রচনায় হাস্যরস করুণরসের আঁধক্যে আপন বোৌঁশস্ট্যকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুইণবার্ন 
এজন্য ডিকেন্সএর উদ্দেশ্যে বাঁলয়াছেন_:“মাস্টার ইন্ দি কনটারামনাস প্রাভসেন্পদ অব্ লাফ 
টার এ্যাড অব টিয়ারস্” হাস্য ও করুণ ইহারা সমভাবে মীশ্রতনা হইলে যে উৎকৃষ্ট 
যে উৎকৃষ্ট হাস্যরস সৃষ্ট হয় না এই সত্য আলঙকারকগণের জানা থাকলেও সংস্কৃত সাহত্যের 
লেখকসম্প্রদায় তাঁহাদিগের রচনায় ইহা প্রাতফলিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সামাজিক 
জীবনে সংঘাতের অভাবই বোধহয় ইহার কারণ। আলঙগ্করিক সম্প্রদায় হাস্যকে করুণ- 
রসের অনুভাবরূপে প্রদর্শন করাইয়া হয়ত হাস্য ও করুণের গৃঢ় সংযোগাঁটকেই ফ;টাইয়া 
তুলিতে চাহয়ছিলেন। হাস্যরসাশ্রত রচনার ক্ষমতাসকলের থাকে না এবং সকল যুগেও ইহা 
দেখা যায় না। ৭ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ও যুগম্ধর প্রাতিভার মধ্যেই ইহার পূর্ণ সন্ধান পাওয়া বায়। 
শকুন্তলা নাটকে বিদূষক হাস্যরসের বিভ।ব। তাহার সামান্য উপাস্থাত হইতেই হাস্যরসের 
পৃষ্টি হয়। কিন্তু পণ্চমাঙ্কে অন্তঃপৃরিকাগণের হস্তে তাহার পাঁড়ন এবং ষষ্ঠ অঙ্কে মাতাঁলর 
হস্তে তাহার লাঞ্ছনা ইহারা মালতভাবে হাস্যের উদ্রেক করিলেও তাহাতে এই ক্ষান্তধর্মীবমখ 
ওদারিক ও স্বজ্পবৃদ্ধি ব্রাহ্মণের প্রাত পাঠকচিত্ত অবজ্ঞায় ও উপহাসে পূর্ণ হইয়া উঠে না, 
বরং সহানভূঁতিময় উদ।র অনুকম্পার ভাব উীদ্রন্ত হহীা মনকে আর্র করিয়া দেয়। পুনরায় 
মালাবকা্ন মিত্র নাটকে প্রথমত দ্বিতাঁয় অঙ্ক হরদাসও গণদত্তের কলহে উচ্চাঞ্গের হাস্যরসের 
সন্ধান পাওয়া যায়। হরদাসও গণদত্তের কলহে উভয়েই রাজদরবারে আপন আপন শ্র্েন্ঠত্ব 
প্রাত পাদনের 'নামত্ত উৎসুক । দেবীধারিনী পরিব্লাজকা কৌশকী ও মহারাজ আশ্নামত্র স্বয়ং 
বিচারকের আসন আধিকার করিয়াছেন। হরদন্ত ও গণদাস উভয়ে স্ব স্ব আঁভযোগ বিবৃত 
কাঁরলেন। আচার্ষের শ্রেষ্ঠত্ব শিষ্যের শিক্ষার মধ্য দিয়া পারিস্ফুট হইয়া উঠে এজন্য গণদাসকে 
তাঁহার শিষ্যা মালাঁবকাকে আনয়ন করিতে আদেশ দেওয়া হইল। মালবিকা উপস্থিত হুইয়া 
অপূর্ব নৃত্য কৌশলের সাঁহত চতুস্পদা 'ছলিক গাণ' আরম্ভ করিল। নাট্যকারের প্রয়োজন রাজার 
সম্মুখে মালাবকার উপাস্থত করা-সে উদ্দেশ্য সদ্ঘ হইবার পর আর অপর আচার্যের 
শিক্ষাকৌশল দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এজন্য হরদত্ত আসিয়া তাঁহার শিক্ষানৈপৃণ্য দেখাইবার 
প্রার্থনা কারলে রাজা বাহিরে নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া বলিলেন নন পর্যযুসূকা এব বয়ম। 
এমন সময়ে বিদূষক বলিয়া উঠিল যে ভোজনের বেলা উপস্থিত অতএব শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন 
স্থাগত থাকুক, আপনবন্তব্য প্রাতাষ্ঠত করিবার উদ্দেশ্যে হরদত্তকেই বিদূষক প্রশন কারলেন 
“হরদন্ত কি, ভণাস? এই পরিস্থাতির মধ্যে যে সক্ষত্র হাস্য বর্তমান তাহা কেবলমান্ন রাঁসক 
পাঠকেরই অনুভব গম্য। নাট্যকারের নিকট হরদত্তের শিক্ষা কৌশল দেখাইবার কোন প্রয়োজন 
নাই, রাজারও প্রয়োজন নাই, বিদূষকেরও নাই। অথচ স্বীয় কৌশল প্রদর্শন কারতে না পাঁরিলে 
গণদাসের নিকট হরদস্তকে পরাজয় স্বীকার কাঁরয়া লইতে হয়। সমস্ত শীন্ততে সে এই আত্মা- 
বমানাকে দূরে সরাইয়া রাখবার চেক্টা করিতেছে কল্তু ঘটনাচক্ক এমনভাবে আসিয়া পাঁড়য়াছে 
যে তাহার স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই, এজন্য সুতীব্র ক্ষোভ৷ ও নিরুদ্ধ হাতাশার সাহত যে 
অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহকে স্বীকার করিয়া লইয়া বালল “আস্ত চানস্য বচনাবকাশোহন্র 2” তাহার 
এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক তেমনি করুণ। নাটকের বৃহত্তর প্রয়োজনের নিকট তাহার ক্ষ্র 
প্রয়োজন তৃচ্ছ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার করুণ অবস্থা দেখিয়া সহ্দয় পাঠকের চিত্ত সহানু- 
ভঁতিতে আর্দ্র হইয়া উঠে। এই হাস্য একাধারে যেমন সক্ষত্ন অনূভূতিগ্রাহ্য অপরাঁদকে৷ তেমাঁন 
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প্রাণস্পর্শী। ইহাতে যেমন ব্দ্ধির প্রাতি আবেদন! রাহয়াছে তেমনভাবে ইহা অনুভবের মধ্যে প্রাণ- 
স্পন্দনও আনিয়া দেয়। কালিদাসের রসকজ্পনায় সকল দৈন্য ও অসঙ্গাঁতই এই নার্লপ্ত মধুর 
হাস্যের মধ্যে মাশ্রত হইয়া অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনে ইহাই লক্ষণীয় ষে হাস্যের 
উপাদান এক্ষেত্রেও সেই নীচপান্ু, এক্ষেত্রেও বিদূষকের রং তামাসা, ব্যঙ্গবিদ্ুপ, মস্করা, ভাঁড়ামি, 
নির্বোধশিক্ষকের কলহ প্রভাতি হাস্যের উপাদান। শিক্ষিত আশাক্ষিত বিদ্বান, উচ্চপান্র, নীচপান্র- 
নির্বিশেষে সকলেই ইহাতে আঁবিলম্বে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু কাঁলদাসের ন্যায় শীল্তমান 
কলাশিজ্পীর হস্তে পাড়িয়া ইহারা সম্মিলিতভাবে উচ্চাঙ্গের ধাঁনকাব্যের অঙ্গভূত হইয়া গিয়াছে। 
প্রবলকাব্যাবিচারশান্তি ও উদার সহানুভূতির যাদুদণ্ডস্পর্শে এই সমস্ত স্থূল উপাদানই সাঁহত্যের 
সামগ্রীতে পাঁরণত হইয়াছে । সুতরাং রসাবরোধের কোন প্রশ্নই যেমন এক্ষেত্রে উাঁদত হয়৷ না, 
তেমন নীচপান্র আলম্বন বিভাবের স্বতন্নরূপে প্রতীত হইবার প্রশ্নও এক্ষেত্রে উাদত হয় না। 
অধ্যাপক হডীসন এজন্য বালিয়াছেন যে যেখানে সত্যসত্যই হাস্যরস সৃষ্ট হইবে সেখানে রসো- 
দ্দীপক বস্তুর তুচ্ছতা রসাম্বাদকে বিন্দুমান্তও প্রভাবিত কাঁরবে না, ২ অথবা রসের আস্বাদনের 
সময়ে ক্লূরতা বা বিদ্বাদের কোন ভাব থাকিবে না। খাঁট হাস্যরসের উৎপাত্ত সেখানেই হয় 
সেখানে মানুষের সর্বপ্রকার নির্বাদ্ধিতা, অহতুকার, স্বার্থপরতা ও দৈন্যে অবিচলিত থাকিয়া 
লেখক তাহাতে সহানূভাতর মৃদু আলোকপাত করেন। এজন্য প্রকৃত হাস্যরস সকলপ্রকার 
নীঁচতা হইতে মস্ত। ইহাতে সে সহ্দয়তা আছে তাহা ঠিক করুণ নহে, কিন্তু করুণের 'বিরো- 
ধীও নহে-করুণের বেশের দ্বারা আর্র। জীবনকে দূর হইতে দোঁখলে তাহার অসঙ্গাঁত চিত্তে 
কারণ্যের উদ্রেক করে; কিন্তু সেখানে কারুণ্য অশ্রুতে অবাঁমত হয় না। সব ক্ষাত তুচ্ছ করিয়া 
বিবর্তনশীল সত্তার যে আনন্দর্প তাহাই হাস্য ও করুণকে উদ্রিন্ত করিয়া স্বগ্রঁয় হাস্যে পার- 
গত হয়। অপরাধী দীর্ঘকাল কারাবাসের অবসানে অতাঁত জাবনের ভ্রান্তি স্মরণ কাঁরয়া হাস্য 
করে। সহম্্র অভিজ্ঞতার আঁশ্নপরাক্ষায় বিশুদ্ধ মানবাত্মা যেন এ হাস্যের মধ্যে মূর্ত হইয়া 
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মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। সুতরাং ল্টীফেন লাঁককের রসগ্রাহণ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া 
আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গ সমাপন করিতেছি _ 
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সাহত্য সংবাদ 

উডফিন স্ট্রীটের যে বাড়ীটিতে টমাস উলফ, এ পাথবীর মুস্ত বায়ুর আস্বাদ প্রথম গ্রহণ করেন 
তার ক্রমিক সংখ্যা হল বিরানব্বই। উলফ পাঁরবারের বংশ পাঁরচয় সম্বন্ধে যে সন্রগ্াল 
অদ্যাবাধ লাভ করা গেছে তা অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যায় যে টমাসের মাতৃপক্ষের বংশ- 
গৌরব উল্লেখযোগ্য কিন্তু পিতৃপক্ষ সম্বন্ধে আপাততঃ তেমন কিছু উল্লেখ করার মত নেই 
কারণ এখনও অনুসন্ধান চলেছে। টমাসের মা, জ্যালয়া এীলজাবেথ ওয়েস্টাল) উলফ, 'মশ্রিত 
পোঁন্সলভানিয়া- জাম্মার্ন, ইংরাজ এবং স্কচ আইরিশ বংশোভূত। টমাসের পিতামহ জেকব 
উলফের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে অনুমান করা হয় যে পালাটিনেটের যে জাম্মান বংশ 
১৭২২ সানু, উইলিয়ম এণ্ড সারা জাহাজের যাত্রী হয়ে নূতন মহাদেশ আমেরিকায় উপনীত 
হন, সেই বংশের জঙ্জ উলফ এবং হান্স বার্নহ্যাট উলফ সম্বভবতঃ জেকবের পূর্র্বপুরুব। 
জেকব উলফের পণ্চম সন্তান উইলিয়ম আলভার উলফ প্রস্তর খোদাইকারীর পেশা গ্রহণ করেন। 
এবং ন্র্যাশোভিল সহরে মার্রেল প্রস্তর খোদাইয়ের কারখানা স্থাপন করেন। উইিয়মের 
তৃতীয় পত্রী জুলিয়া এলিজাবেথ কালক্রমে আটটি সন্তানের মাতৃত্বলাভ করেন। সর্্বজ্যেন্ত 
লেসলী শিশ্কালেই কলেরা রোগে প্রাণ হারায় তারপর ইফি, ফ্রাঙ্ক, ম্যাবেল, যমজ ভ্রাতৃদ্বয় 
গ্রোভার 'ক্লিভল্যা্ড এবং বেঞ্জামন হ্যারস, ফ্রড এবং সর্বকনিষ্ঠ 'টমাস। টমাসের বয়সের 
সঙ্গে অন্যান্য ভাইবোনের বয়সের তফাং এত বেশ ছিল যে সকলেই তাদের এই ছোট্ট ভাই1টিকে 
বেবী বলে তাদের আদর করত। পরবতী জীবনে এই আদরের আড়ম্বর টমাসের জীবনে এক 
বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়য়োছল। 

টমাসের বাবা উইলিয়ম উলফ মানুষ হিসাবে মন্দ ছিলেন না, তাঁর স্মৃতিশাস্ত [বিশেষ 
প্রবল ছিল এবং কাব্যের প্রাতি তাঁর আসান্ত ছিল অপাঁরসীম। ছন্দময় কাব্য তাঁকে আকর্ষণ 
করত 'নাঁবড়ভাবে, গ্রে সাহেবের এলজি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং গৃহে অবস্থানকালে প্রায়ই 
সেক্সপাঁয়র আবৃত্তি করতেন। তাঁর স্নেহময় হৃদয়ের জন্য সন্তানগণ সকলেই তাঁকে ঘিরে 
থাকত। অপর একটি গুণের জন্য উডাঁফন স্ট্রাটের সকল শিশুরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত কারণ 
উইলিয়ম 'ছলেন অপূর্ব কথক, তাঁর গল্প বলার ভঙ্গ ছিল অনুকরণীয়। সংসারে কোনও 
অসচ্ছলতা ছিল না কিন্তু মাঝে মাঝে মতানৈক্যের ফলে মাতা পিতার দ্বন্দের সন্তানরা কষ্ট- 
ভোগ করত। ক্রমশঃ সংসারে এমন জটিলতার সূন্টি হল ষে শ্রীমতঁ উলফ, কন্যা ম্যাবেলকে 
উডঁফিন স্ট্রীটের বাড়ীতে রেখে আটচল্লিশ নম্বর স্প্রুস স্ট্রীটের বাড়ীতে চলে এলেন, টমাসের 
বয়স তখন ছয় বংসর মান্। ম্যাবেল, উডফিল স্ট্রীটে থাকল বাবার পাঁরচর্যযার জন্য। 

টমাসের গৃহ শিক্ষিকা নিযন্ত হলেন মার্গারেট বরাটস- এবং অরেঞ্জ স্ট্রটের পাবলিক 
চকুলে তাঁকে ভার্ত করে দেওয়া হয়, এখানে ছয় বংসর পাঠ গ্রহণ করার পর অন্য বিদ্যালয়ের 
ছান্র হিসাবে তিনি পাঠভ্যাস সুরূ করেন। ইতিমধ্যে শ্রীমতী উলফ উৎকট বাতব্যাধিতে 
আক্রান্ত হন এবং প্রাতি শীতের মরসুমে তিনি স্বাস্থ্যান্বেষণের জন্য দেশ ভ্রমণে বোরয়ে পড়তেন 
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টমাস সব্বদাই মায়ের সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু এই ভ্রমণের ফলে তাঁর পড়াশুনায় কোনও ব্যাঘাত 
জন্মাত না কারণ শ্রীমতী উলফ তাঁকে স্বয়ং শিক্ষাদান করতেন কিম্বা স্থানীয় কোনও বিদ্যালয়ে 
ভর্ত করে দিতেন। এইভাবে ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৩ সালের ব্যবধানে টমাস নিউঅরিস, 
সেন্ট পিটার্স বার্গ, জ্যাকসনোৌভল, সেন্ট আগ্স্টিন, ডেটোনা ,পামবীচ- ফ্লোরিডা নক্সাভিল 
টেনেসী- হটাস্প্রংস্, আরাকানসাস এবং ওয়াশংট ভি. দস. প্রভৃতি স্থান পাঁরদর্শন করার 
সুযোগ লাভ করেন। এই দেশভ্রমণের প্রভাব টমাসের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে এবং 
উত্তর জীবনে টমাস চণ্চল হয়ে মাঝে মাঝে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন সম্ভবতঃ পূ্্বজীবনের 
সেই অভিজ্ঞতার সুখস্মৃতির পূনরান্বেষণে। 

যখন নর্থ স্টেট ফাঁটং স্কুলের উদ্বোধন হয় তখন টমাসকে সেখানে ভার্ত করে দেওয়া 
হয় এবং এর চার বংসর পর তানি নর্থ ক্যারোলাইনা 'িশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র হন। বস্তুতঃ নর্থ 
স্টেট স্কুলেই টমাসের সাহত্য সাধনার হাতে খাঁড় হয়। সেই সময়ে ইশ্ডিপেনডেন্ট ম্যাগাঁজন 
সেক্সপায়রের জল্ম-ন্রিশতবার্ধকীর পাঁরপ্রোক্ষতে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। 
টমাস “সেক্সপীয়র 'দি ম্যান” নামক প্রন্বধাট রচনা করে শ্রেষ্ঠ পূরস্কারটি লাভ করেন এবং 
প্রবন্ধ পাঠের প্রাতযোগিতাতেও জয়লাভ করেন অথচ টমাসের বাকাভঙ্গীঁতে তোতলামর ভাব 
বেশ প্রকট ছিল। এই বাচন্র বাকভঙ্গর আঁধকারী হয়েও টমাস বেশ ভাল বন্তুতা করতে 
পারতেন এবং বহু বিতর্ক সভায় যোগদান করেছিলেন । ডায়ালেঝশটক- িটারারী সোসাইটির 
বিতর্ক সভার অন্যতম অংশ গ্রহণকারী টমাস পরে ফ্রেসহ্যাম ভডিবোঁটং ক্লাবের সভাপাঁতি হন। 
ছাত্র হিসাবে টমাস প্রথম শ্রেণীর ছিলেন। ১৯১৬ সালে আমোরকা যখন জাম্মানীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে টমাস তখন ষোল বংসর বয়স্ক এক উদ্দাম তরুণ, চণ্টলতা তাঁর অহওকার। 
এই সময়ে টমাস ২১ বংসর বয়স্ক যুবতী ক্লারা পলের প্রণয়ে এ পৃথবীর সব কিছুরই মধ্যে 
আনন্দের আভাষ পান কিন্তু টমাসের মা একথা বিশ্বাসই করতে চান 'িন যে তাঁর বেবী তখন 
এক চঞ্চল তরুণ । 

টমাস বাবার আদেশ মত চ্যাপেল হিল কলেজে যোগদান করেন ১৯১৭ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে, উলফ পাঁরবারে তখন ঝড়ের পূর্বাভাস, একাঁদন প্রকাশ পেল যে উইিয় 
উলফ ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়েছেন। সংসারের বিশৃঙ্খলার কোন প্রভাব টমাসের মনে ছায়া- 
পাত করতে পারে নি কারণ শ্রীমতী উলফ তাঁর সব্্ব কনিষ্ঠাটকে স্নেহের আঁচলে সব্বদাই 
আড়াল করে রাখতেন। চ্যাপেল হিল কলেজে টমাসের ছান্রজীবন বিশেষ আনন্দময় ছিল, 
“টার হিল” পান্রকার সম্পাদক হিসাবে টমাসকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেছেন যে টমাস তাঁর 
বিচিন্র বাকভঙ্গশর সাহায্যে সকলকেই আনন্দ দিতে সক্ষম হতেন। “স্টার হিল” পন্রিকার 
সম্পাদনার প্রান্ধালে টমাসের মধ্যে সাহিতা সাধনার বাঁজ ক্রমশঃ আলো হাওয়ার সংস্পর্শে 
এসে অও্কুরিত হয় এবং ব্লমে তিনি “ক্যারোলাইনা ম্যাগাঁজন” পাত্রকার সহ সম্পাদক হন। 
এই পান্রকায় তাঁর কাবতা, গঞ্প এবং অন্যানা রচনা প্রকাশিত হত। টমাসের জীবনে যে তিন 
শ্রেষ্ঠ ব্যস্তিত্বের প্রভাব পড়েছে তাঁদের একজন হলেন প্রফেসার ফ্রেডেরিক এটচ কচ, 'তাঁন যখন 
চ্যাপেল হি'ল কলেজে যোগদান করেন তখন কলেজের কোনও নাট্যসংস্থা ছিল না। প্রফেসর 
কচ একজন উৎসাহ সাহতা প্রোমক ছিলেন, প্রথমেই তিনি ক্যারোলাইনা প্লেমেকার্ঁস নামে 
একটি নাট্য সংস্থা গঠন করলেন। নাটক রচনা এবং আঁভনয় শিক্ষাদান এই সংস্থার মধ্য 
উদ্দেশ্য ১১১৯ সালের ১৪ এবং ১৫ই মার্চে টমাসের “দ রিটার্ণ অব বাক গ্যাঁভন, এ 
দ্রাজোঁড অব 'দি মাউন্টেন পিপল” নামক নাটকাঁট চ্যাপেল 'হিল হাইস্কুরেল প্রেক্ষাগৃহে আঁভনত 
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হয়। টমাস নায়ক বাক্ গ্যাঁডনের চাঁরন্র অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন 
এরপর “ডেফার্ড পেমেন্ট,» “দি থার্ড নাইট,” “এ মাউণ্টেন অব সুপার ন্যাচারাল” এবং 

“কনসাঁ্নং অনেস্ট বব" প্রভাতি নাটক টয়াস কর্তৃক রচিত হয় এর মধ্যে ্ডফার্ড পেমেন্ট” নাটকাঁট 

ক্যারোলাইনা ম্যাগাঁজনে ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকগুলি 'কাণ্ঠিং সাফল্যলাভ করলেও 

পরে টমাসের কাছে এগুলির কোনও আবেদন 'ছিল না। তাঁর সাহত্য সাধনার মাধ্যমে চয়নে 
বৈপরাত্য ঘটলেও, নাটক রচনার পারপ্রেক্ষতে তাঁর লেখনী ক্রমশ এক সার্থক পরিণাতর পথে 
অবলালাক্রমে অগ্রসর হয় এবং আধুনিক আমেরিকান গদ্যের ভিন্তিস্থাপন করে। টমাসের যখন 
[িতৃাবিয়োগ ঘটে তখন তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্ন। ১৯২১ সালের মে মাসের শেষে 
প্রথম বার্ধক পরাক্ষার পর দেখা যায়, টমাস কয়েকটি নাটক সমা*্ত করেছেন এবং এর মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক হল “ওয়েলকাম ট আওয়ার সিটি” সমালোচকদের মতে এই নাটকাঁটই 
টমাসের একমান্র সক্ষম সূন্টি কিন্তু নিউইয়কের থিয়েটার গিল্ড নাটকটি মণ্টস্থ না করে যখন 
টমাসের কাছে ফেরৎ পাঠায় তখন তাঁর মানাঁসক অবস্থা সহজেই অনমেয়। 

থিয়েটার গিল্ডের বিচারে নাটকটি হয়ত তখন আঁভনয়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ান কিন্তু 
এমন নয় যে তাতে কোনও সারবস্তু ছিল না। টমাস ভগ্নোদ্যম না হয়ে বহু জায়গায় নাটকটি 
মণ্পস্থ করার চেম্টা করলেন, কিন্ত কোন প্রযোজকই এই নৃতন লেখককে বিশেষ আমল দিতে 
চাইলেন না। অতঃপর টমাস শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করতে মনস্থ করেন এবং নিউইয়র্ক বিশব- 
বিদ্যালয়ের ওয়াশিংটন স্কোয়ার কলেজে ইংরাজি ভাষার 'নর্দেশকের পদটি লাভ করেন, বাংসারক 
বেতন ১৮০০ ডলার। বসন্তকালীন অধিবেশন সুর্ হওয়ার পর ১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী 
টমাস নিউইয়র্কে উপস্থিত হন এবং শিক্ষকতা সুরু করেন। শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করলেও 
সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে কোনও ব্যাঘাত স-ন্টি হয়নি। দিনে শিক্ষকতা এবং রানে লেখনী চালনা 
এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাষ্কম। টমাস শিক্ষকতার কাজে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন 
এবং যতকাল নিউইয়র্ক বিশ্বাবিদ্যালয়ে ছিলেন সকলেই তাঁকে স্নেহদান করেছেন বা শ্রদ্ধা 
জানিয়েছেন। নিউইয়কে তাঁকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা বলেছেন যে সে সময় তাঁর মধ্যে এমন একটা 
শান্তর আবির্ভাব হত যা তাঁকে আঁস্থর করে তলত এবং সাহত্যকর্মের মধ্যে তার প্রকাশ না ঘটলে 
[তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়তেন এবং মানাঁসক যল্লণায় কাতর হয়ে পড়তেন। এই যল্লণার হাত থেকে 
অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি আঁতরিক্ু মদাপান করতেন এবং সময়ে অসময়ে তাঁর মনে হত তানি 
হয়ত পাগল হয়ে ষাচ্ছেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এই অবরদ্ধ শীস্তর তীড়নায় 
তান উদ্বেল হয়ে পড়েন এবং ধারে ধীরে যে আত্মপ্রতায় তাঁর মাঝে ধূমায়ত হচ্ছিল তার 
বিস্ফোরণ ঘটে ১৯২৬ সালে এবং সেই' প্রত্যয়ের প্লোতে পূঞ্জীভূত হয়ে তাঁর অমর সাহতাকণীর্ত 
“লুক হোমওয়ার্ড এ্যার্জেল” উপনাসের মধ্যে প্রস্তরভূত হয়। 

টমাস প্রথম বিদেশ যাল্লা করেন ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তাঁরখে। ল্যাঙ্কেস্টাঁরিয়া 
জাহাজে ইংল্যাশ্ডের উদ্দেশ্যে যখন তিনি পাঁড় দেন তখন তাঁর পঠাঁজ মান চারশ ডলার এবং 
ভাঙাচোরা সূউকেসে একাঁট অসমাপ্ত নাটকের পাশ্ডালিপি, প্রথমে নাটকাঁটর নাম 'ছিল "দ হাউস" 
পরে “ম্যানার হাউস” নামে পাঁরচিত হয়। এই সমর যাল্লায় টমাস “এ প্যাসেজ ট; ইংল্যান্ড” 
নামক একটি খাপছাড়া প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে ইউরোপে যখন অথের 
অনটনে তাঁর অবস্থা বেশ মনৌগ্রাহী নয় তখন “লগ অব এ ভয়েজ দ্যাট ওয়াজ নেভর মেড” 
উপনামে উত্তরচনাটি এ্যাসাঁভিলের 'সাটজেন কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন এবং ১৯ 
জুলাইয়ের সিটিজেন কাগজে “প্ডন টাওয়ার” নামে একটি ছোট নিবন্ধ প্রকাশিত হয়; সম্ভবতঃ 
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এই নিবন্ধটি সমগ্র প্রবন্ধের অংশমা। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে টমাসের পক্ষে আর ইউরোপে 
অবস্থান করা সম্ভব হল না এবং আলাম্পক জাহাজে দেশাভিমূখে বান্না রেন। এই সমন 
যান্রায় টমাসের জীবনে এক আকস্মিক পাঁরবর্তন ঘটে যা' তাঁর জাবনের গাঁতিপথ সম্পূর্ণ অন্য- 
পথে পাঁরচালিত করে। অলিম্পিক জাহাজে প্রীমতী লন রার্ণস্টাইন নামে এক ভদ্রুমাহলার 
সঙ্গে হঠাৎ টমাসের পারচয়ের ফলে টমাসের জীবনে এক অসম প্রেমের আঁবভ্ভাব হয় যার 
সুদূর প্রসারী ফল হল ওপন্যাঁসক টমাস উলফের আত্মপ্রকাশ । 

১৯২৫ সালের কথা টমাস উলফ তখন আস্থির এবং খামখেয়ালশ যুবক, উদ্দামতা তাঁর 
ব্যস্তগ্ত বৈশিষ্ট্য। টমাসের চণ্চলতার অন্যতম কারণ হল “ওয়েলকাম টু আওয়ার নিটি” এবং 
“ঁদ ম্যানার হাউস” নাটক দ্যাট থিয়েটারের মালিকেরা সাঁবনয়ে প্রত্যাখান করেছেন সূতরাং 
নাট্যকার হিসাবে তাঁকে কৃত্রিম বিফলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেই 'স্থিতাবস্থার শেষ 
কোথায় এই চিন্তাতেই তিনি জজ্জারত। এমনই এক মহেন্্রক্ষণে টমাসের জীবনে শ্রীমতী 
বার্ণস্টাইনের উদয় হয় এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে টমাসের জীবন যাত্রা ও তাঁর মানাঁসক গাঁতির 
আমূল পাঁরবর্তন ঘটে। শ্রীমতী এলন বার্ণস্টাইন টমাসের অস্থির জীবনের স্থির ধ্ুবতারা। 
এলিনের সঙ্গ এবং সাহচধ্য টমাসের জীবনে ভারসাম্য এনে দেয় এবং তাঁকে দর্চেতা পূরুষে 
পাঁরণত করে। সার্থক লেখক হিসাবে টমাসকে পাঠকসমাজে পারচয় করিয়ে দেওয়ার পিছনে 
এলিনের যে অক্লান্ত পাঁরশ্রম ছিল তা আদর্শস্থানীয়, কেবল তাই নয় টমাসকে জ্ঞানী এবং 
স্থতধা যূবকে পারণত করার মূলে ছিল এঁলিনের অসাম প্রেমময়তা। তাঁর সাহচার্য বাতরেকে 
টমাসের মহৎ সর্রষ্ট “লুক হোমওয়ার্ড এ্যাঞ্জেল” বাস্তবে রূপায়ত হওয়ার সম্ভবনা সুদূর 
পরাহত ছিল। এত কিছ পাওয়া সত্তেও টমাস ১৯৩১ সালে এলিনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ 
'ছন্ন করেন। 

নিউইয়ক বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে টমাস পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন ২৩ জুন 
১৯২৬ সালে। প্যারিসে পেশছে টমাস হঠাং উপন্যাস লেখার কথা চিন্তা করেন। ফ্রান্সে 
দশদিন আতিবাহিত করার পর "তান ইংল্যান্ডে এলনের সঙ্গে মিলিত হন। তখনই এলিন 
জানতে পারেন যে টমাস উপন্যাস লেখার কথা ভাবছেন। তারপর তাঁরা দুজনে লেক কান্ট্রির 

ইজ্কুলে সহরে বসবাস সুরু করেন। লেক কা্ট্রর মুগ্ধকর পারবেশ টমানসর অস্থিরতায় 
প্রশান্তি আনে এবং জুলাইয়ের এক গরমাঁদনে এক সবুজ পাহাড়ের কোলে বসে টমাস তাঁর 
জশীবনবেদ রচনায় মগ্ন হলেন, এলিন উৎস্ক নয়নে অনাগত 'দিনের অন্যতম কথাসাহাত্যিকের 
দিকে তাকয়ে থাকতেন। পাছে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় সেজন্য এলিন সর্বদাই প্রস্তুত 
থাকতেন! কয়েকাঁদন আঁবশ্রান্ত লেখনী চালনার পর টমাস বেলজিয়ামের দিকে পা বাড়ালেন 
কিং বিশ্রামের জনা কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ কোথায়, ভাগ্যচক্রের নিদ্দেশে অপর এক ব্যান্ত- 
তের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল। মেস জয়েস সপাঁরবারে ওয়াটারল্ পাঁরদর্শনে বোরয়ে- 
ছেন এবং একই মোটরবাসে টমাসও চললেন ওয়াটারলুর পথে। এই সাক্ষাৎ টমাসের জীবনের 
অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, জয়েসের দিক নিদ্দেশকারী কথপোকথন টমাসের মনে অমৃতের 

স্বাদ বহন করে আনে, উলোসিস হয় তাঁর আকর গ্রল্থ। উলেসিসের প্রভাব টমাসের মানসপটে 
আজশীবন প্রজবলিত থাকে এবং স্বচ্ছন্দগতি গদ্যের রচনায় বিশেষ সাহায্য করে। 

১৯২৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর টমাস নিউইর়্কে প্রত্যাবর্তন করেন৷ তখন তাঁর 
একমারন সাধনা হল অবিশ্রান্ত লেখনণ চালনা, প্রায় মধ্যরার থেকে ভোয় ছয়টা অবাঁধ ঝড়ের বেগে 
লিখে চলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের রচনা ক্লমশঃ অঙ্কাসর হতে থাকে দন সঙ্কঙ্প ও গাঁতির 
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প্রাতযোগিতায়, তারপর একাদিন এলিন জানতে পারলেন যে টমাস আপাততঃ লেখনা চালনা বন্ধ 
করেছেন এবং ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে “লুক হোমওয়ার্ড, এ্যাঞ্জেল" উপন্যাস সমাপ্ত হয় 
উপন্যাসাঁটর নামকরণ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বহ? আলোচনার পর 'তাঁন 'মলটনের 
“লাঁসডাস” কাব্যের একটি পঙণন্ত থেকে থেকে “লুক হোমওয়ার্ড, এ্যাঞ্জেল” নামাঁট মনোনীত 
করেন এবং পাশ্ডুলাপাট টাইপ কাঁরয়ে এক কাঁপ নিউইয়র্ক বিশবাবদ্যালয়ের ডীন জেমস মুনের 
কাছে সমালোচনার জন্য পাঠিয়ে দেন। জেমস মুন উপন্যাসাঁটর উচ্ছবাঁসত প্রশংসা করেন এবং 
ধথাসাধ্য পরামর্শদানে সাহায্য করেন। কিন্তু প্রকাশনার ব্যাপারে যথেম্ট জাঁটলতার সাঁন্ট হল। 
বহন প্রকাশক উপন্যাসাঁট প্রকাশ করতে রাজ হলেন না, টমাস উীদ্বগ্ন হয়ে প্রকাশকদের দরজায় 
ধর্ণা দিতে লাগলেন কিন্তু কোন সফল ফলল না। মানাঁসক অবসাদের শিকার হয়ে টমাস বিশ্রাম 
গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন তারপর চিকিংসকের পরামর্শ নিয়ে পূনরায় বিদেশ যাত্রা করলেন। 
টমাস যখন 'ভিয়েনায় তখন এলিনের কাছ থেকে এক কেবলগ্রাম পেলেন। এলন আশ্বাস "দিয়ে 
জানয়েছেন যে পুস্তকপ্রকাশক 'ক্কুবনার প্রাতষ্ঠানের অনতাম সম্পাদক মাাক্সওয়েল পাঁকস 
পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছেন এবং উপন্যাসাঁটর সম্ভবনার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই পাঁকন্সি উপ- 
ন্যাসাটর কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করতে চান সূতরাং টমাসের উপাস্থাতির প্রকান্ত প্রয়োজন। 

তারপর চলল অমান্াষক পাঁরশ্রম. টমাস এবং পাঁক্কনস দুজনেই উপন্যাসাটর সম্পা- 
দনার কাজে নিযান্ত হলেন। পাঁকিনস যেমন যেমন বলেন টমাস তেমনভাবে সংস্কার করতে 
লাগলেন এবং 'জুন মাসের প্রথমাদকে আমূর্জ সংস্কৃত পান্ডুলাপিটি মদণের জন্য প্রস্তুত 
হ'ল। টমাস এক চিঠিতে ভগ্নী ম্যাবেলকে ভিখে জানালেন যে প্রায় এক লক্ষ কথা বজ্জন 
করতে হয়েছে এবং এমন কয়েকটি পাঁরচ্ছেদ বাদ পড়েছে যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক । আরও 
বলেছেন যে পাঁকিন্সের সাহায্য ব্যাতরেকে উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ অসম্ভব ছিল। যতই 
প্রকাশনার দিন এগিয়ে আসতে থাকল টমাসের দুশ্চিন্তার মান্রা সীমা ছাড়াবার উপক্ম হল. 
কারণ “লুক হোমওয়ার্ড, এাঞ্জেল” নিছক আত্মজীবনীমূলক উপন্াাস। সাধারণ আমোরকান 
পারবারে সুখ দুঃখের যে খেলা নিয়তই চলেছে তার প্রাতিফলন ঘটেছে সূচারু গদোর মাধামে। 
টমাসের দশ্চন্তার অপর একটি কারণ হল তাঁর পাঁরবারের স্বজনরা উপন্যাসাঁট €ক ভাবে 
গ্রহণ করবেন, তাঁদের চারত্রের যে বিশ্লেষণ তানি করেছেন তা পি তাঁদের মনঃপৃত হবে? 
যদিও উপন্যাসে তাঁদের নাম বদল করা হয়েছে কিন্তু মা, ম্যাবেল, ইফি কি কি নিজেদের চিনতে 
পেরে রাগান্বিত হবেন নাঃ এই রকম নানা দুশ্চিন্তায় টমাস আস্থর হয়ে ওঠেন আর এলিনের 
স্নেহছায়ায় শান্তির আশ্রয় খোঁজেন। 

অবশেষে লুক হোমওয়ার্ড, এ্যাঞ্জেল” ছাপাখানার কবল থেকে মস্ত হল। ১৮ই অক্টোবর 
১৯১২৯ সাল তারিখাঁট টমাসের জীবনে শ্রেষ্ঠদিন কারণ ওই দিনেই স্কিবনার প্রাতীষ্ঠান 
উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন। বিরাট উপন্যাস, পাঠক সমাজ স্বভাবতঃই আকৃষ্ট করে কিন্তু 
নামপন্রের অজ্জাতনামা লেখক টমাস উলফেরু নাম পাঠক মনে কেমন দাগ কেটেছিল আজ তা 
একটা কৌতূহলের বিষয় বটে। পাকিনিস+ ভাবিষাৎ বাণ করোছিলেন যে এ উপনা'স পাঠক- 
সমাজ গ্রহণ করবেই কারণ নগ্ন সতোর যে ছাঁব টমাস এ*কেছেন তার আবেদন শাম্বত। 
উপন্যাসাঁটর প্রকাশনার পর কয়েকাঁদনের মধ্যেই বহু পর পান্নকায় এর সমালোচনা বেরূল অবশ্য 
আঁধকাংশই বির্প মন্তব্যে পাঁরপূর্ণ কিন্তু আঘাত এল মায়ের কাজ থেকে। 'তাঁন কয়েকাঁট 
পাতা পড়ে ম্যাবেলকে বললেন, টমাসের এমন লেখা উচিত হয়নি। কিন্ত এত বির্পতা সঙ্্েও 
উপন্যাসাঁট ধরে ধরে জনপ্রিয়তা অঙ্জন করল এবং নভেম্বর মাসে মোট ২৬০০ কপি বিক্রগত 
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হল। প্রথম সংস্করণে ৫৫৪০ কপ ম্ীদ্রুত হয়োছিল কিন্তু পাঁকন্স. উপন্যাসাটর স্মফল্য 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে দ্বিতীয় মুদ্রণের আদেশ দিলেন। “লুক হোমওয়ার্ড: গ্যাঞ্জেল” কোন 
শ্রেণীর উপন্যাস তার বিচার পাঠকসমাজ করেছেন এবং যার ফলে টমাসের জীবনে এসেছে সাফল্য। 

১৯২৯ সালে টমাস গাগেনহাইম ফেলোসপের জন্য আবেদন করেন. এবং ১৯৩০ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয়। কিন্তু এীলনের সঙ্গে টমাসের মতান্তর ঘটে। এই 
বৃস্তির প্রয়োজন টমাসের পক্ষে যাঁদও অপাঁরহার্ধ্য ছল কিন্তু এীলনের তা মনঃপুত হয়ানি। 
উলফ পাঁরবারে তখন আর্ঘক অসচ্ছবলতা বিশেষভাবে প্রকট, এ্যাশোভলের ব্যাঙ্কগুল হঠাং 
দরজা বন্ধ করে দেয় ১৯২৯ সালে, কারণ ওয়াল স্ট্রীটের 'বরাট পতন। গ্রাগেনহাইম ফেলোসিপ 
গ্রহণ করে টমাস যখন বিদেশ যাত্রা করল তখন এীলনের আর কোন আশাই রইল না। 

পরবন্তাঁ উপন্যাস “অব টাইম এপ্ড দ রিভার” নিয়ে পাঁকন্সি ও টমাসের মধ্যে প্রচুর 
বাক বিতণ্ডা হয়। টমাসের ইচ্ছা ছল তিনি যেমনভাবে উপন্যাসাঁট লিখেছেন ঠিক তেমনাঁট 
যেন পাঠকের কাছে পেশছায় কিন্তু আভজ্ঞ সম্পাদক পাঁকিনিস্ তা হতে দিলেন না, তান ধীরে 
ধীরে যোগ-বিয়োগের সাহায্যে উপন্যাসাটকে একটি পারচ্ছন্রতার রূপ দান করলেন। টমাসের 
এই ব্যাপারটি মোটেই মনঃপূৃত হাচ্ছল না, মাঝে মাঝে ক্ষীণ আপাত্ত জানালেও পার্কনল্স্ দ্ঢ় মন 
নিয়ে উপন্যাসটির সংস্কার করাছলেন, তারপর হঠাৎ একদিন টমাস মারমুখা হয়ে পা্কল্সের সঙ্গে 
তুমুল ঝগড়া করলেন, টমাসের বন্তব্য হল, তান যা লিখেছেন তাই-ই পাঠকের কাছে 'িনবেদন 
করা হোক, পাঁকিন্স বললেন তা হয় না। “অব টাইম এণ্ড দি রভার ১৯৩৫ সালের মার্চ 
মাসের ৮ তারিখে প্রকাশিত হবার জন্য যখন সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা তখন পার্কনস;, ইল দ্য 
ফ্রান্স নামক জাহাজের একটি টিকেট টমাসের' জন্য কিনে রাখলেন কারণ প্রথম উপন্যাস প্রকাশনার 
আগে টমাসের মানাঁসক আঁস্থরতা দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল সুতরাং সেই আঁস্থরতার হাত থেকে ৪ 
নিত্কীতি পেতে টমাসের বিদেশ যাত্রা আতি আবশ্যক । মার্চের ২ তাঁরখে টমাস সারা পৃথিবীর উদ্বেগ 
মাথায় নিয়ে ফ্রান্সের পথে যাত্রা করলেন কিন্তু প্যারসে পেপছে তাঁর আঁ্থরতা আরও বৃদ্ধি পেল 
কিন্তু যখন তান পাঁকিন্স প্রেরিত কেবলগ্রামে সুখবর পেলেন তখন আশ্বস্ত হলেন। “অব 
টাইম এণ্ড দি রিভার” আমোরকায় বিপুল সম্বর্ধনার সঙ্গে পাঠক সমাজ গ্রহণ করেছে এবং 
পন্র-পান্রকার সমালোচকরা উচ্ছাঁসত হয়ে উঠল উপন্যাসটির প্রশংসায়, পারকিন্দি আবার খবর 
পাঠালেন, সুখবর পেয়ে টমাস পাঁকিন্সিকে জানালেন যে তাঁর মত বন্ধ আর কেউ নেই। 

“অব টাইম গ্যান্ড 'দি রিভার” উপন্যাসের বিরাট সাফ্যল্যের পর টমাস একাঁট ছোট গল্পের 
সংকলন প্রকাশ করেন সংগকলাটির নাম “ফ্রম ডেথ টু মার্ণং”"। টমাস জানতেন যে পাঠক সমাজ 
বইটি সমাদর করবে না এবং প্রকৃতপক্ষে তাইই ঘটেছিল কেবল তাই নয় বেশ বিরুদ্ধ সমালোচনাও 
করা হল পন্র-পন্নিকায়। গল্প গ্রন্থাটর প্রকাশনার তারিখ হল ১৯৩৫ সালের ১৪ই নভেম্বর। 
টমাসের রচনার এত 'বরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল যে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত যে লেখনণ ত্যাগ 
করবেন, কিন্তু অস্বাভাবক মনোবলের সাহায্যে সে দুর্বলতা মন থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম 

হন। কিন্তু এবারের সমালোচনা তাঁকে মোটেই হতোদ্যম' করতে পারেনি কারণ “অব টাইম গ্যান্ড 
দি রিভার” উপন্যাসের সাফল্যের রেশ তখন তাঁর মনে উদ্দীপনার আগুন জেবলে 'দিয়েছে। তাঁর 
মানাসক অবস্থা তখন সর্বাপেক্ষা আনন্দোজ্জবল। 

এরপর ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত “ঁদ স্টোরি অব এ নভেল” পরায় বিরুদ্ধ সমালোচনার 
সম্মুখীন হল। পূর্ববতাঁ উপন্যাস দুটি টমাস কিভাবে রচনা করেছেন তারই কাহিনী এই 
বইটিতে বিনাস্ত করেছেন। কোনও সমালোচক এমন উন্তিও করলেন যে পাকিন্সের সাহাধ্য 
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ব্যাতরেকে টমাস একটি উপন্যাসও রচনা করতে সক্ষম হতেন না। অবশ্য এই বিরুদ্ধভাব 
টমাসকে খুব বোশাঁদন ভোগ করতে হয়ান কারণ “অব টাইম এযান্ড দি রিভার” তখন বেস্ট 
সেলারের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। মান্র কয়েক মাসের মধ্যে ৪০,০০০ হাজার কাঁপ 'িক্লাঁত 

হয়েছে সেকালে, কিন্তু এটি জনাপ্রয়তার লক্ষণ। এই উপন্যাস টমাসকে কিছু অর্থও এনে দেয় 
এবং সমালোচকদের প্রশংসায় তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন। টমাসকে, সমালোচকরা হ-ণটম্যান, 
মেলাঁভল, থরো প্রভাতি সাঁহত্যরথীর যোগ্য উত্তরাধকারী হিসাবে চিহৃত করতেও দ্বিধা 
ফরেনান। বিরাট সাফল্যের ষে অবসাদ এসোঁছল তা দূর করবার জন্য টমাস বোর্লনে হাজির 
হলেন। ১৯১৩৬ সালের বোর্লন জাঁকজমকে পূর্ণ ?ন্তু সকল আনন্দের ঠিক অপর! দকে তখন 
কালো ছায়া ফেলে হিটলারের নাৎসী পার্টি অত্যাচারের রাজত্ব শাসন করছে। টমাস যখন 
উৎসবমৃখাঁরত বোর্লনে উপাষ্থত হলেন তখন আলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসেছে। নিগ্রো দৌড় 
বীর জেসী ওয়েল্স আমোরকার পক্ষ থেকে আলম্পিকে যোগাদন করেছিলেন। ওয়েন্স যখন 
একটির পর একটি স্বর্ণপদক লাভ করছেন তখন আমোরকার দর্শকবৃন্দ উচ্ছবীসত উল্লাসে তাঁকে 
সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন, টমাস রাজদূতদের জন্য 'নার্দস্ট জায়গায় বসে প্রাণপণে ওয়েল্সকে ধন্যবাদ 
জ্মপন করছিলেন। সেখানে হিটলারও উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য প্রাতযোগীকে হিটলার 
স্বয়ং পদক বিতরণ করোছিলেন, কিন্তু ওয়েন্সকে তান দেনাঁন কারণ নাংসী আমলে আর্ষেতর 
জাতদের অধর্থমানব অথবা পশু হিসাবে গণ্য করা হত। সুতরাং ওয়েন্সের সাফল্যে রাজ- 
পুরুষদের 'নার্দন্ট জায়গা থেকে কে এত উল্লাস প্রকাশ করছে তা জানবার জন্য যখন হিটলার 
পিছন ফিরে তাকালেন তখনও টমাস উল্লসিত হয়ে হাত নাড়ছেন, হঠাং টমাস দেখলেন হিটলারের 
ক্রোধেভরা দুটি চোখ, যাতে ঘৃণা উপচিয়ে পড়ছে এবং প্রকারান্তরে জানিয়ে দিচ্ছে যে একা 

, পশুর সাফল্যে মানুষের উল্লাসত হবার কি আছে। গেস্টাপো খোঁজ নিয়ে জানল যে ওই 
দুব্র্বিনীত ছোকরাটি আর কেউ নয়, টমাস উলফ স্বয়ং “অব টাইম এ্যান্ড দি রিভার” উপন্যাসের 
সৃন্টিকর্তা। উপন্যাসাট জার্মানতে তখন অত্যন্ত জনাপ্রয়। 

বোর্লনে থাকাকালীন থিয়া ফোয়েলকার নাম্নী এক জার্মান মাহলার সঙ্গে টমাসের আলাপ 
হয়। এই মাহলা শিল্পীর প্রতি টমাস আকৃষ্ট হন, কিন্তু থিয়া টমাসকে বেশশীদন ধরে রাখতে 
অক্ষম হলেন এবং কয়েকদিন পরেই দেশে ফিরে এলেন। নিউইয়র্কে ফিরে টমাস এক চিঠি 
লিখলেন পাকিন্সের কাছে, তিনি আর স্কিবনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত থাকতে চান না এবং 
স্বভাবতঃই পাকিন্সের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান। তারপর সুরু হল তুমুল সংগ্রাম, 
'স্রিবনারের কবল থেকে টমাস যখন রেহাই গেলেন তখন এক বিরাট পাশ্ডুলিপি পারসমাস্তির 
পথে, সেটা ১৯৩৭ সালের কথা । আপাততঃ পাশ্ডাঁলাঁপাটর পাঁরচয় “দ অক্টোবর ফেয়ার ।” 
টমাস চাইলেন তাঁর আগামী উপন্যাসগ্যালর প্রকাশক হোক অন্য কোনও প্রাতষ্ঠানে, হাউটন 
মিফন কোম্পানী এগিয়ে এলেন, কিন্তু পুনরায় বিরোধ বাঁধল মাঁফনের সঙ্গে ক্রমে তা কলহে 
পারণত হল। এমন সময়ে হার্পারস প্রতিষ্ঠান টমাসকে এক লোভনীয় সুযোগ 'দিলেন, তাঁরা 
অঙ্গীকার করলেন যে পরবর্তী উপন্যাসগুলির জন্য টমাসকে দশ হাজার ডলার আগ্রম দাদন 
দিতে রাজী আছেন। টমাস সুযোগ গ্রহণ করলেন। অতঃপর সেই বিরাট পাশ্ডুলাপ নিজেই 
সংস্কার করতে সুরু করলেন, অবশ্য পার্কিন্সের অজব টমাস অহরহ বোধ করতেন। 

পারাঁডউ বন্তৃতামালার উদ্বোধন 'দিবসে টমাস বললেন, সাধারণতঃ যে সকল সাহাত্যিক 
এই অনুষ্ঠানে বন্তৃতা করেছেন তাঁরা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁর বয়স মান্ন ৩৭, পারাভিউ বন্তৃতা- 
মালার পক্ষে নিতান্তই অল্প কারণ তাঁর সাহিত্য জাবন মান্ত নয় বংসরের সূতরাং এই স্ব্প 
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দিনের মধ্যে কি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা যেতে পারে? জীবনের কতটুকুই বা 'তান 
জেনেছেন যাকে ভিত্তি করে বন্তৃতা দেওয়া যায়ঃ কিন্তু বন্তৃতা তাঁকে দিতে হল। সে বন্কৃতা 
যাঁরা শুনৌছলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন এবং তাঁরা সকলেই আজও স্বীকার 
করেন এমন বন্তৃতা তাঁরা অল্পই শুনেছেন। তারপর সরু হল টমাসের যাযাবরবৃত্তি, ঝড়ের 
বেগে তিনি আজ এখানে কাল ওখানে এবং যেখানে খুশী গেলেন, কিন্তু আস্থরতা আরও বেড়ে 
গেল ৪ঠা জুলাই টমাস, প্রিন্সেস ক্যাথলীন জাহাজে আরোহণ করে ভ্যঙ্কুভারের 'দিকে যান্না 
করলেন। স্বভাববশতঃ সকলের সঙ্গেই আলাপ করলেন জাহাজে, কিন্তু তখন কি জানতেন যে 
এই যান্তাই তাঁর শেষ যান্না হবে। জাহাজে এই অজ্ঞাতনামা ব্যান্তর সংস্পর্শে এসে টমাসের 
ইনক্ষংয়েঞজা অথবা নিউমোনিয়া হয় এবং ভ্যাঙ্কুভারের এক হোটেলে বিনা চাকংসায় কয়েকাঁদন 
আতবাহত করেন এবং 'সয়াটলে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গীন অবস্থা । জনৈক 
সাহিত্যিক বদ্ধ জেমস স্টিভেনস সাক্ষ্যাত করতে এসে টমাসের অবস্থা বুঝতে পেরে চাকৎসার 
ব্যবস্থা করেন এবং ডাঃ ই, সি, রূজ তাঁকে পরাঁক্ষা করে বলেন যে, রোগীর চিকিৎসা হাসপাতালে 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু টমাসের হাসপাতাল ভাঁতি লক্ষ্য করে ফারলনসের নার্সং-হোমে তাঁকে 
স্থানান্তরিত করেন। 

ফারলনসে টমাস ক্রমশঃ নিউমোনিয়ার আক্লমণ থেকে অব্যাহতি পেলেন, কিন্তু সামান্য 
জবর লেগেই থাকল ওঁষধ পথ্য এবং বিশ্রাম সব কিছুই যথাযথভাবে পালন করা হল, কিন্তু সেই 
সামান্য জবর টমাসকে আর কিছুতেই ছাড়ে না। চিকিৎসা শাস্তে যত রকম পরাঁক্ষা আছে তা 
করা হল এবং একটি এক্স-রে ছবিতে দেখা গেল টমাসের ডান ফুসফুসে একটি কালো দাগ রয়েছে। 
অবস্থা বিবেচনা করতে গিয়ে ডঃ রুজ এবং ডঃ ওয়াটসের মধ্যে মত বরোধ দেখা দিল, টমাস 
ডঃ ওপাটসের চিকিৎসাধীনে থাকতে মনস্থ করলেন, ডঃ রূজ বলেছিলেন ওই কালো দাগ 
সম্ভবতঃ যক্ষন্নার আক্রমণ থেকেই হয়েছে, কিন্তু টমাসের সে কথা বিশ্বাস হয়ান৷ কারণ ডঃ ওয়াটস 
বলোছিলেন ওটা নিউমোনিয়াই। িকংসার কোন ত্রট রইল না কিন্তু টমাস সম্পূর্ণ সুস্থ 
হতে পারলেন না অন্য একটি' উপসর্গ তাঁকে প্রায় মৃতপ্রায় করে তুলল, অসহ্য মাথার যন্দণায় তিনি 
কাতর হয়ে পড়লেন। মাবেল ছোট ভাই'টির কাতরতা সহ্য করতে না পেরে ডীদ্বগ্ন হয়ে পড়েন, 

কারণ টমাস মাঝে মাঝে সব কিছু ভুলে গিয়ে অপারিচিতের মত তাঁকয়ে থাকেন তারপর হঠাং 
ম্যাবেলকে চিনতে পেরে শিশুর মত হাঁস তাঁর মুখে ফুটে ওঠে। 

তারপর একাদন চিকিৎসকেরা ম্যাবেলকে যখন জানালেন যে টমাসের মস্তিচ্কে সম্ভবতঃ 
টিউমার কিম্বা স্ফোটক জাতীয় কিছু হয়েছে এবং অস্দ্োপচার করা প্রয়োজন তখন ম্যাবেল 
বুঝলেন টমাস হয়ত আর বাঁচবেন না। জনর্সু হপাঁকন্স হাসপাতালের ডাঃ ড্যাণ্ডি তখন 
মাষ্তঙ্ক অস্্রোপচারের শ্রেষ্ঠ চাকংসক। তান ১২ই সেপ্টেম্বর অস্দ্রোপচার করার জন্য প্রস্তুত 
হলেন কিন্তু হায় তখন আর কোন উপায় নেই কারণ টমাসের মাঁস্তচ্কে টিউমার কিম্বা অন্য 
কিছুই হয়নি যা হয়োছল তা অস্োপচ্দর শাস্মের অন্তভুন্ত নয় এবং চিকিংসকেরা কল্পনাও 
করতে পারেন নি। টমাসের মাস্তচ্ক তখন কোট কোটি বক্ষন্নার জীবাণুর আক্লমণে ক্ষত বিক্ষত । 
অস্োপচারের পর মান্ন তিনাঁদন টমাস আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটিয়ে ১৯৩৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 
তাঁরখের এক কুয়াসাভরা সকালে নিঃশব্দে চিরনিদ্রার ক্লোড়ে আশ্রয় পেলেন। 

শ্রীমতশ উলফ তাঁর এই দুরন্ত দামাল ছেলোটর জন্য মনের কোণে যে স্থান রেখে- 
ছিলেন তার আর বয়োবৃদ্ধি হয়নি টমাস তাঁর কাছে শিশুই ছিলেন তাই যখন টমাস তাঁর এ 
পৃঁথবীর মায়া ত্যাগ করলেন তখন শ্রীমতী উলফ ম্যাবেলকে বলোছলেন ও! মাই বেবী ইজ 
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গন।” টমাসকে এ্যাশোভিলের 'রিভারসাইড িমৌদ্রতে সমাধস্থ করা হয়। 
টমাসের মৃত্যুর পর সেই বিরাট পাশ্ডুলাপাঁটি পুনরায় ম্যাক্সওয়েল পাঁকন্সের কাছে 

আসে। টমাসের শেষ ইচ্ছা ছিল যে প্দার্ক্স যেন তাঁর উপন্যাসের প্রকাশক হন। পাঁকিন্স 
সেই পাশ্ডুলাপ থেকে তিনাট বৃহ উপন্যাস প্রকাশ করেন। “দ ওয়েভ এণ্ড দি রক" 
১৯৩৯ সালে প্রাকাশিত হয়। “ইউ কান্ড গো হোম এগেন”" ১৯৪০ সালে এবং পদ 'হিলস্ 
বয়ন্ড” ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে “ওয়েস্টার্ণ জার্নাল" এবং একটি ডায়োর, 
1স্কবনার প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেন। 

স্রুস স্ট্রীটের ৪৮ নম্বর বাড়ী, যেঁটতে উলফ পাঁরবার বসবাস করতেন শ্রীমতাঁ উলফ 
তার নাম দিয়েছিলেন “ওপ্ড কেন্টাকি হোম।” সেই ভিক্টোরায়া আমলের বাড়ীটি এখন সাধারণের 
তীর্ক্ষেত্র, টমাসের স্মৃতি রক্ষার জন্য ওই বাড়ীটিকে টমাস উলফ মেমোরয়ালে পরিণত করা 
করা হয়েছে। রিভার সাইড সমাধক্ষেত্রে যেখানে টমাসকে সমাধিস্থ করা হয়েছে তারই অনাঁত- 
দূরে রয়েছে ও হেনরীর সমাধি । টমাসের সমাধি প্রস্তরে যে পরিচয়াট লেখা আছে তাহল এই-- 
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আলোচনা 

জল্মশতবাঁর্ধকী ও রাম্দ্রীয় কতব্য 

সজীব রাষ্ট্র নিজের চিন্তানায়কদের সম্মার্ন করে থাকে এবং তার দ্বারাই নিজের সম্মান ও সার্থ- 
কতা প্রমাণ করে। স্বতল্ম ভারতরাম্ট্র রবীন্দ্রনাথ, মাঁতলাল নেহরু ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জল্মশতবার্ধক পালন করে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য করেছে এতে আনান্দত হবার কারণ আছে। 
কেননা, নৈতিক মূল্যমান যখন অধোগামী তখন কর্তব্যপালন ও প্রশংসনীয় সূলক্ষণ। যেটুকু 
না করলে মন.ষ্যনামের অধিকারও হওয়া যায় না, সেটুকুও যখন মানুষ করতে চায় না__ 
তখন যারা সেটুকু করছে তারা প্রশংসনীয় বই কি! বলা বাহূল্য যে এতটুকুতে কর্তব্যপালন 
হলেও তা সমাধা হয় না। উৎসবের আয়োজন যাঁদ ঝলমলে সভামণ্ডপে সফক্রভাষত বাণ্মীদের 
বাগবৈভবপ্রদর্শন মান্রে পর্যবাঁসত হয়, মনোগ্রাহ্য চিন্তাসম্পদ যাঁদ আহৃত না হয়, তাহলে 
সে উৎসব নামেই সার্থক, যথার্থ অর্থে নয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গতানগাঁতক 
জীবনকে নবীনতার রসায়নে উজ্জীীবত করার প্রয়োজনেই উৎসবকজ্পনার প্রারম্ভ। তাই 
উৎসবের সেই সার্থকতা অবশ্যই অনুসধ্েয়। 

আমরা ১৯৬১ থেকে আজ পধন্ত 'তনাঁট জল্মশতবার্ধকী পালন করোছ। মহাকবি, 
মাতলাল ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রীতি এ সবের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের খণ স্বীকৃত হয়েছে। 
আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করোছ-কাঁবির কবিত্বসম্পদে, রাজনোতিকের দূরদা্শতায় এবং স্বামীর 
বাল্ঠ আদর্শবাদে আমরা রাষ্ট্রগতভাবে উপকৃত এদের প্রত্যেকেই পরাধীন ভারতের গোঁরব 

যুগকে ভারতের প্রাচীন এ্রীতহ্য 'নয়ে আকর্ষণ করেছেন, খুলে দিয়েছেন অনেক 'সিংহদ্বার। 
পরাধীন ভারতকে আত্মমর্ধাদা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে রা্ট্রকে স্বতল্মতা পাবার যোগ্য ও স্বতল্ন 
ভারতের ভিত্তকে দৃঢমূল করেছেন এই ভারতসাধকেরা। এদের খণ শ্রদ্ধায় স্মরণায়, স্মৃতি 
সগৌবরে পালনীয়, চিন্তাসম্পদ সযত্নে অনুধাবনীয়-_এতে সংশয়াবকাশ নেই। 

কিন্তু আগেই বলেছি যে যেটুকু আমরা করেছি সেটুকু ন্যনতম। ওট.কু না করলে 
আমরা নিজেদের সভ্য 'বলে পাঁরিচয় দিতে পারতাম না। সেই পারিচয়কে যথার্থ করে তুলতে 

হলে এর পরেও আমাদের কর্তব্য থেকে যায়-_আর সূদীর্ঘকাল থেকে কর্তব্যের এই মহদংশট,কু 
না করার ফলে আমরা রাষ্ট্রগতভাবে পিছিয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগে দুঃখ করে 

বলেছিলেন যে আমরা ' আমাদের উপকারাঁদের। ভুলে যাই তার প্রকৃষ্ট উর্দাহরণ রাজা রাম- 

মোহনকে- এ"দের তান বলেছিলেন ভারতসাধক--আমরা বর্তমান ভারতের প্রধান নায়ক 'হিসেবে 

জান না। কবির সে আক্ষেপ অনেকাংশে আজও সতা। কবিকেই কি আমরা জেনেছি? 
চিন্তাসম্পদে যাঁরা জাতির উত্তমর্ণ তাঁদের ধাণশোধের পদ্ধাত ক আমরা স্বীকার করেছি? 

মহতের প্রতি এ খণকে শাস্ম বলেছেন জ্ঞানধণ। আর জ্ঞানের পূর্ণতাতেই সে 

খণের পারশোধ হয়। বিদ্যাকে যুগপৎ ব্ক্ষার মানসকন্যা ও প্রেয়সীর্পে পৌরাণিক কল্পনার মূলে 

সত্য আছে। বিদ্যা উত্তমা নারীর মত অর্জনীয়া তো বটেই আবার সঙ্গে সঙ্গে কন্যার মতই 
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সুপান্রে প্রাতিপাদনীয়া। এই সূত্র ধরেই জ্ঞানের উপযোগিতা চারাঁট অবস্থার মধ্য 'দিয়ে দেখানো 
হয়েছে-_অর্জন, অভ্যাস, প্রদান ও প্রয়োগ । জ্ঞানমান্লের পূর্ণতা ততক্ষণ হতেই পারে না যতক্ষণ 
তাকে এই চার প্রকারে উপযোগণ প্রমাণিত না করা হয়। বলা বাহুল্য, প্রদান ও প্রয়োগেই 
বিদ্যার পার্ধীন্তক সফলতা আর অর্জন ও অভ্যাস এরই ভূমিকা । এই চতুরঙ্গের পূর্ণতা না 
পেলে বিদ্যা কেবল নামের শেষে শব্দমান্ন সংযোজনেই চাঁরতার্থ_ বন্ধ্যাত্ব খাঁণ্ডিত না হওয়ায় 
নিবীজ। 

যদি রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের কাব ও দাশশীনকের মতো কাব্য লিখে 
এবং নিজের চিন্তাকে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেই মান্ন ক্ষান্ত হতেন তাহলে তাঁদের 
নাম ও কৃতি আজ অনুসন্ধানের বিষয় হত। সে ধূগে আমরা কাঁবকে ও দার্শীনককে আন্তারক 
সম্মান দিয়েছি তাই তাঁদের কাব্য ও দর্শন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের বিষয় হয়ে যুগে ঘুগে বহু 
যোগ্য টাঁকাকারের দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে। কিন্তু পরাধীন ভারতে কাব্য লেখার মহত্তম দায় 
স্বাকার করেই কবির চাঁরতার্থতা সম্ভব ছিল না, কবিকে স্বয়ং প্রচারব্যবস্থাও করতে হয়েছে 
এবং বহু কবি উপয্যস্ত প্রচার ব্যবস্থার অভাবে মান্র একশো বছরেই বিস্মৃত প্রায়। বিশেষত 
অসংখ্য নবীন "চিন্তাধারার প্রবর্তকদের আমরা তুলেই যেতাম যাঁদ না তাঁরা নিজেরাই নিজেদের 
1বচারকে দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যবস্থা করে যেতেন। স্বামণ বিবেকানন্দ যাঁদ রামকুফাঁমশন স্থাপনা 
করে নিজের চিল্তাধারাকে দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে হয়ত আমরা তাঁকে 
ভুলেই যেতাম। যেমন প্রায় ভুলতে বসোছি স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচ্নাগৃলি। পরাধীনতার 
উপর দোষ চাঁপয়ে পরাধীন ভারত নিজের সহনাঁয় সন্তানদের ভূলে যাওয়ার একটা যান্তি দেখাতে 
পারত কিন্ত স্বতল্ত ভারতকে ভাবতেই হবে যে কাঁব ও দার্শানকদের কাব্য ও চিন্তাকে ক ভাবে 
নাখল রাম্ট্ের সম্পত্তিতে পাঁরণত করা যায়। 

জন্মশতবার্ধিকী সমারোহের সঙ্গে পালন করলেও এ ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁক অনায়াসেই 
দৃদ্টিগোচর হয়। আমাদের ভাবতে 'হবে যে বিশবভারতশ ও রামকুফ মিশন না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ 
ও বিবেকানন্দ প্রভীতিরা যেন আমাদের বোধ ও চিন্তার বিকাশে সহায়ক থাকেন। ব্যন্তিগত 
অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে ১৯৬৩ সালে মধাপ্রদেশের এম. এ: বি, এ ক্লাশের সাধারণ ছা্রছারশ 
বিবেকানন্দকে জানে না. জানলেও নাম মাত্ই। অথচ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রত্যেক প্রদেশেই মন্যশরা 
ও 'শিক্ষাধিকর্তারা ভারতবর্ষের ভাগ্যানর্মাণে বিবেকানন্দের প্রভাবকে অনস্বীকার্ধ ঘোষণা 
করেছেন। যাঁদ তাই হয়ে থাকে তো সে সত্যকে পমাণিত করার দায় তাদের স্বীকার করা কর্তব্য; 
নতুবা তাদের উীন্ত মিথ্যাশ্রিত ও শন্যগর্ভ নয় কি? 

গায়কের সব বড শাস্তি শ্রোতার অভাব। গায়কের গানের প্রশংসা করে তাকে 
গাইতে বলার পর যাঁদ দেখা যায় ষে শ্রোতা নেই তাহলে প্রশংসাকারণ 'মিথ্যাবাদশ ও গায়ক 
অপমানিত হয়। মহাপুরষের চিন্তাকে দেশের সর্ব প্রচারিত করার ব্যবস্থা না করে কৈবঙ্প 
মৌলিক স্তাঁতবাদে আমরা তাঁদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দোখয়েছি ভাবা আত্মপ্রবণনা। 

রাষ্ট্রের বর্তমান সংকটকালে আমরা খুজে খুজে বিবেকানন্দের ওজোদখপ্ত বাণশ স্মরণ 
করছি এবং লোককে স্মরণ করতে বলাছি--অথচ এই সব বাণশ যাঁদ আগের থেকেই রাষ্ট্রগতভাবে 
প্রচারত হয়ে আসত তাহলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও নৌতক চেতনা বোঁশ শান্তশালশ হতে 
পারত। এ আমরা কারান. অথচ করা উচিত' 'ছিল। রাম্ত্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রে চিল্তা- 
নায়কদের চিল্তাধারা শোচনীয়ভাবে অনক্পাস্ধিত। আমরা মহামাতি বাট্রান্ড রাসেলের চিন্তাকে 
যৃূৰজনের অনুধাবনীয় মেনে নিয়েছি অথচ বিবেকানন্দের চিল্তাকে সে সম্মান দিইীন। বলবার 
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উদ্দেশ্য এ নয় যে রাসেল অপাঠ্য, বলতে চাই বিবেকানন্দ এবং এ জাতীয় ভারতণয় মনশীষাঁও 
পাঠ্য। রাষ্ট্রের সকল চিন্তানায়কের চিন্তার আলোচনায় রাষ্ট্রীয় চিন্তাশান্ত সম্মানবোধের 
'ভান্ত পেয়ে প্রশস্ত হবার সূযোগ পায়। সে সুযোগ পরাধীন ভারতে ছিল না, তাই বিবেকানন্দ 
সমকালীন শিক্ষা সম্বন্ধে বলোৌছলেন -__ 
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সে শিক্ষা ছিল নএর৫ক। স্বতন্নভারতের শিক্ষাধারায় পাঁরবর্তন হলেও, আমরা একথা 
কি বলতে পার যে ভারতের রাম্ত্রীয় শিক্ষা বর্তমানে আর নেগোঁটিভ নয়, পূর্ণত পজেটিভ? 
তাই যাঁদ হত তাহলে বিবেকানন্দকে জানতে এখনও রামকৃষ্ণমিশনের দ্বারস্থ কেন হতে হয়? 
কেন প্রতোক ভারতাঁয় যুবক শিক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এদের চিন্তার সঙ্গে পারাচিত হয় না? 

স্বরাস্ট্রের চিন্তানায়কদের উপেক্ষা আত্মঘাতী । সমাজতান্দিক রাষ্ট্রের পক্ষে এ উপেক্ষা 

তাল্লিক রাম্ট্রের সফলতা । আর যাঁদের চিন্তা এ তত্রের প্রকাশে সার্থক তাঁদের ব্যাপক পাঁরিচয় 
রাষ্ট্রের কল্যাণে আবাঁশাক। নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ প্রভাতি মনীষীরা সেই শ্রেণীর চিল্তানায়ক 
যাঁরা ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে স্বানৃভবের ভিত্তিতে শ্ধ্ প্রত্যক্ষই করেনান জবন "দিয়ে 
প্রমাণিত করেছেন। তাই এরা প্রদেশবিশেষের নন, সমগ্র ভারতরাম্ট্রের সম্পদ। 

ভারতের মতো বহুভাষাঁ দেশে এক ভাষায় গ্রথত চিন্তাকে ছড়িয়ে দেবার বাস্তব বাধা 
অবশ্যই আছে । তবে যে সব মনীষার কথা আলোচিত হল তাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ওঠেই না। 
এ"রা নিজেরাই সর্বভারতবোধ্য ইংরাজিতে অজন্্র লিখেছেন, অন্য ভাষায় অনাদিতও হয়েছেন। 
তা ছাড়া, প্রয়োজন হলে অনুবাদের দায় রাম্ট্রকেই নিতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন তেমনই 
এখানেও অন্বাদ আবশাক। সর্বপ্রান্তের চিন্তার উত্তরাধকার পেলে ভারতের প্রত্যেক সন্তান 
ওদার্যে ও চাঁরতে শল্তিশালী হাবে একণা আজ আর নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষায় 

এই বাবস্থা সংযোজত হলে সে শিক্ষাকে সদর্থক বলা চলবে যার বর্ণনায় বিবেকানন্দ 
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সাচ্চন্তা ও সদ্ভাবের উপাদান প্রগতির পক্ষে মৌলিক। উন্নাঁসক নাস্তকাবুদ্ধিতে 

[)1706006 বললেও এর সত্য অনুধাবনীয়। বিবেকানন্দের চিন্তাকে সারা ভারতের সম্পদে 

পারণত করার দায়িত্ব আজ তাই রাষ্ট্রকে নিতে হাবে। আর ভারতের এ মহাসৌভাগ্য যে কেবল 

ধিবেকানন্দই নন এমন বহুমণশীষী ভারতের 'বাভিল্ন প্রান্তে হয়েছেন যাঁদের চিন্তা আমাদের 

জশবনে রসায়নের কাছ করবে৷ তাঁদের সঙ্গে ভারতায়মান্রের পরিচয়সাধনের পথ আজ লোক 

কল্যাণকারখ রাষ্ট্রকে প্রশস্ত করতে হবে, নতুবা একাঁদকে যেমন রাষ্ট্রকর্ণধারদের ভাবোচ্ছবাস 

িরর্থক অপরাদকে তেমনই ভারতীয়ের ব্যা্তত্ব কু্ঠিত, জ্ঞান অপূর্ণ এবং দ্ান্ট একদেশদর্শী 

হতে বাধ্য। জল্মশতবার্ধকী পালনেরমূলে এই কর্তব্যবোধ রাষ্ট্রগতভাবে স্বাঁকৃতহওয়া উাঁচত। 

বিশ্বনাথ ভগ্্ীচার্ঘ 



সংস্ক তি প্রসঙ্গ 

মধ্যযগের শিজ্পকলার প্রকৃতি 
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1শঙ্জপের রসোপলাব্ধর জন্য রাঁসক-নয়নে এক বিশেষ মায়া কাজলের প্রয়োজন যার অন্য 
নাম শিল্পের ভাষা। এরই 'নারখে শিজ্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নার্ণত। বলাবাহুল্য, শিষ্পের 
প্রকীতি নির্ণয়ের চাবিকাঠিও এখানেই। এবং আধুনিক শিজ্পরাঁসকগণ 1শল্পভাষার আলোকে 
এই অবাঁধ স্বীকার করতে প্রস্তুত, ভারতাঁয় শিল্পকলা এবং মধ্যযুগের 'শজ্পকলা প্রকাত 
অনুসারে কদাপি সমপাল্লায় তুলনীয় নয়; এবং হয়তো বা দর্শনীয়ও নয়। কেন না, ভারতীয়- 
শিল্পে অবশ্য্রষ্টব্য যেখানে তার প্রকাশ ভাঁঞঙ্গমা, মধ্যযুগের শিল্পে সেখানে কর্মএষণা। বলা 
প্রয়োজন, মধ্যযুগের শিজ্পবিচারে প্রায়শ-ই শিল্পরাঁসকগণ বিমূড়। এ প্রসঙ্গে মোটামুটি তাঁরা 
তধাবভন্ত। প্রথম মতাট প্রগাঁতবাদী গ্রুপ্ থেকে উচ্চারত। এপ্রা 1শজ্পাঁচন্তায় আত্যান্তক 
পঁরিবর্তন-পিয়াসী, অতএব মধ্যযুগীয় ব্যাপারে স্বভাবত-ই বাঁতশ্রদ্ধ; এট নেহাৎ প্রাথামক 
প্রয়াস বলেই এ*রা খালাস। দ্বিতীয় শিবিরের মত ও তখৈব্চ। তাঁরা বললেন : মধ্যযুগের 
শিল্প বর্বর-শিল্প; শোজ্পক ভারসাম্য অবাধ তাদের অনায়ান্ত। বিদপ্ধগোষ্ঠী কিন্তু বিপরীত 
মত পোষণ করেন। তাঁরা মধ্যযুগের শিল্পের মধ্যে দেখতে পান 'স্নগ্ধ সৌন্দর্যের পাঁরমণ্ডল, 
অনুভব করেন ক্ষদ্রের ভিতর বৃহতের ইঞ্গিত। এমনাক, শিল্পের মূল উদ্দেশ্যও তাঁরা পেয়ে 
ঘান মধ্যযুগের শিল্পের মধ্যে। বলাবাহুল্য, সোন্দর্যসন্দর্শনহেতু কিছু পাঁরমাণ আবেগোন্তিও 
উপর্যৃস্ত চিন্তায় সণ্টারত। 

প্রগাতপল্থীদের য্যান্ত, যেহেতু মধ্যযুগীয় শিল্পে আযনাটাম-জ্ঞান অকল্পনীয় অতএব 
এটি বর্বর-শিজ্প; আর একদল কৃপা করে বড় জোর বললেন, প্রাথামক প্রচেষ্টার বেশি আর কিছ 

ময়। অথচ মধাধ্গটয় শিল্পে, আভাঁনবেশ করলে দেখা যাবে। আযনাটমি-চিদ্তা অকল্পনীয় 
ছিল না। এমনাক বললে ভূল হয় না, শিল্পের নবজাগরণের ফলে কেতাবাী-কলায় কাল্তি- 
বিদ্যার উপর যে জোর আরোপ করা হয়েছে তা মধাযগের এক শিজ্প-দাশশনকের মনে বেশ 
কয়েক শতক পৃবেহি ঠাঁই নিয়োছল. যখন শুনি : 'হু ক্যান থং অব নাথং নোঝলার দ্যান বাঁড' 
গাত্যই, কান্তি-চিন্তার চেয়ে মনোরম চিন্তা আর কি হতে পারে। কিন্তু তথাকথিত 
প্রগাতপ্রকামীদের 'চন্তা এতই দ্রুত চালের. যে িছনে তাকাবার ফুরসুৎ তাঁদের নেই। অস্বীকার 
ধরব না, বিদগ্ধ গোঁষ্ঠ-এর যুৎসই জবাব দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাদের দৃষ্টি 
ধহুলপরিমাণে আকোচালিত, অতএব, সত্যসম্ধানে তাঁরা ব্যর্থকাম। কেননা, রাম না হ'তে রামায়ণ 
সম্ভব হলেও নান্দানক বিনা নল্দনতত্বী সম্ভব নয়। আর মোটে দুশো বছরও হয় নি, নাল্দানক 
মামক নন্দনাঁট সবে হাঁট-হাঁটি-পা-পা ক'রে যাল্লারম্ভ করেছে। তাছাড়া, এ কথা কে অস্বীকার 
করবে সাধারণ শিজ্পদৃস্টি এবং নন্দন তাত্তিক দৃম্টিতে আসমান-জমিন ফারাক। লজ্জার হ'লেও 
*বীকার করব, শিল্পের ক্ষেতে তথাকথিত শিক্ষিতজনের মুখেই আমরা অদ্যার্পি ঝাল খাই। 
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কেননা, আমাদের বিশ্বাস একমান্ন শাক্ষতজন-ই নিরপেক্ষ শিল্পাবশ্লেষণে সক্ষম, 
আঁশক্ষিতগ্ণণ সাধারণ কেবল আভরদুচি-বিষয়েই আগ্রহী অতএব তাঁদের জান সার্বিক নয়। অথচ 
এমন অমৃত ভাষণ আর হয় না। আঁশক্ষিতগণ সাধারণ কলাকৈবল্যে আস্থাহীন বলে কদাঁপ 
জীবনাবমুখ নয়। আঁপচ, তাঁদের নিকট মহত্তর জীবনের মাধ্যম হ'ল শিল্পচর্চা। শিল্পকে 
তাঁরা বলেছেন র্দস্বাদ সহোদর। 
আজকের মত প্রথানুগ ইস্থোঁটকচন্তা হয়তো মধ্যযুগে দুর্লভ ছিল, কিন্তু সৌন্দর্য 
ঈন্দর্শনের শোল্পক অনুভূতি এখনকার চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। সে যুগের চিন্রগ্দলিই 
আমার এ কথা প্রমাণ করবে। 'নর্মোহভাবে রাঁসকতা হয় তো. সম্ভব, কর্ণরস সৃস্টি ও হয় তো 

দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু আবেগ সৃম্টিঃ নৈবনৈবচ। এ রসে আগে শিল্পীকে নিজেই রাঁসক হতে 
হবে। যেহেতু কালব্যবধান সত্তেও দ্রষ্টার মনে অদ্যাপ মধ্যযূগীয়-শিজ্প আবেগ জাগরণে সম, 
অতএব, অনুমান অসঙ্গত নয়, শিজ্পীও একদা রাঁসক ছিলেন, অর্থাৎ আবেগ্গ পরবশ 'ছলেন। 
এমনাঁক আবেগাক্রিয়াই যাঁদ শজ্পকলার দ্ুষ্টব্য হয়, তবে স্বীকার করতে হয়, মধ্যযুগের শিল্পীরা 
নল্দনতত্বের অন্দরমহলে অজ্জাতসারেই প্রবেশ করোছলেন। আঁপচ, তার সাম্প্রতিক রূপের 
সম্প্রসারণ ঘটেছিল মধ্যযুগে । উপমা দিয়ে বলা যায়, উত্তরে উপনীত হবার জন্যই যেমন 
আংকিকের ক্ষেত্রবিশেষে বহ্-বিস্তার আঁকজোক, তেমনই শিজ্প নামক লক্ষ্যে উপনীত হবার 
জন্যই মধ্যযুগের শিল্পীদের এই প্রচেস্টা। অবশ্য আধাককের প্রচেস্টা সজ্ঞানে, মধ্যযগাীয় 
শি্পীদের অজ্ঞানে। বলাই বাহুল্য, সাম্প্রাতক 'শিজ্পের বস্তুগত দৃম্টিভঙ্গির সঙ্গে সে দৃম্টি- 
ভঙ্গির যোজনদূর ব্যবধান। 

মধ্যযুগীয় ধারণায় শিল্প এবং শিল্পকর্ম পৃ্থক। এই ধারণা অনুযায়ী শিল্প হ'ল 
একপ্রকার জ্ঞান যা রূপকল্পনার সঙ্গে আঁভন্ন। কল্পনা যখন বাস্তবে রুপায়িত হয় তখনই হয় 
তা শিজ্পকর্ম। শিল্পীর অন্তরে শিল্পের আঁধঞ্ঠান, তার বাহ্প্রকাশ কর্মে। অথচ, অধ্ননা 
আমরা শিল্পকর্ম এবং শিল্পকে আভল্ন জ্ঞান কার; শিল্পসামগ্রীকে এর ফলশ্রযুত বিবেচনা করি। 
সে যুগে শিল্পে বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক এ ধরণের প্রকারভেদ করা হত না। যেহেতু কর্মকরণই 
ছিল শিল্পের একৈব লক্ষ্য, অতএব, তার সহায়তা এবং অনুগতাই ছিল শিল্পের কর্তব্য। উত্তম- 
অধমের নৈতিক খঙ়্া তখনও তেমন প্রচণ্ড ছল না। অবশ্য 'ষেন-তেন-প্রকারেণ' হবারও উপায় 
ছিল না। কেননা, ওর-ই মধ্যে একটি পাঁরামাতির প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। তাই শিল্পকে নতুন 
করে শৃঙ্খল পরানো বাহুল্যমান্ত। মধ্যযুগের শি্পকলা, কিন্তু তাই বলে নির্দোষ নয়, অন্ততঃ 
আধ্নক দৃষ্টিতে । আঁভযোগ নয়, একটি অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করব। শিল্পের সম্পূর্ণতা 
জ্ঞান ও কর্মের দৈবতসংযোগে-এ বিষয়ে আজ আর মতান্তর দেখা যায় না। অথচ সতোর 
খাতিরে স্বীকার করতেই হয়, মধ্যষুগের শিল্পে কর্মেষণা থাকলেও জ্ঞানস্পহা অনুপাস্থিত। 
ফলত, মধ্যযুগের শিল্পানদর্শন খাশ্ডিক, সম্পূর্ণ নয়। তরবারর তঁক্ষণতাই তাঁদের নিকট 
লোভনীয় ছিল, তার ঝলাঁসত রূপ নয়, অথচ এই দূষ্টিটুকু থাকলে অনায়াসেই তরবারিটি বারের 
ভূষণ হয়ে উঠত। এখানেই মধ্যয্গের শিল্পের সথ্গে এখনকার শিল্পের তফাৎং-বশুদ্ধ শিল্প 
ও ব্যবহারিক শিল্পের মিশ্রণের প্রয়োজনও এখানেই। 

মধ্যযুগের শিল্পে সৌন্দর্যদর্শন যেমন ঠাঁই পায়নি তেমান অন্ত্যজ ছিল মনস্তাত্বক 
শিল্পব্যাখ্যা। কেননা, প্রত্যক্ষকর্মে উভয়-ই অচল। একাট সম্পূর্ণ কর্মের 'বাভল্ন অংশের 
ভিতর সূষম ছন্দ আনয়ন-ই 'ছিল তাঁদের, অভীগ্সা। অনেকে সেই জন্য সন্দেহ করেছেন, মধ্য- 
যূগের এই কর্মপ্রধান শিজ্পচিন্তার পিছনে গাঁণিতশাস্রের গ্রাত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কর্ম- 
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কাণ্ডের সুমাত-ই সম্ভবত তাঁদের এমত ধারণার কারণ। সন্ত বোনাভেণ্টার অবশ্য মধ্যযগের 
শিজ্পকলায় ল্নশিল্পের উষালোক দেখতে পেয়েছেন। 

আজকের যল্লয্গে দাঁড়য়ে কর্মকাণ্ডের নিন্দক হওয়া হাস্যকর। আর একথাও তো 
ঠিক শিল্পে বিভাজন ক্লিয়ার ফলে স্তরভেদে একশ্রেণীর শিম্পীও আছেন (যাদের আমরা মজদ্র 
বাল) কর্ম সম্পাদনেই যাঁরা সন্তুষ্ট, সৌন্দর্য অন্বেষণে তৎপর নয়। এবং এ কথাও হয়তো 

অসম্গত নয়, সে চেষ্টা হবে তাদের নিকট অনাধকারচর্চা। কেননা, ষে মিস্ত্রীর কাজ ইট গাঁথা 

সে যাঁদ নক্সা করণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে তবে মূল উদ্দেশ্য ভণ্ডুল ছাড়া আর কিছ হবে না। 
কাজেই নিছক্ কর্মকাণ্ড কাম্য না হলেও শিল্পাঙ্গনে তা একেবারে অস্পশ্যও নয়। আসলে 
[শিল্পী কোন বিশেষ ধরণের জীব নয়। আঁপচ, প্রাতাট মানুষই এক বিশেষ ধরণের শিজ্পী। 

কেউ বিশুদ্ধ শিল্পে, কেউবা ব্যবহারক শিল্পে আত্ম-প্রবণ। এ নিয়ে বিবাদ ক'রে লাভ নেই, 
শ্রেষ্ঠত্বের বিচারও নিরর৫থক। 

মধ্যযূগ্গের শিল্পপ্রসঙ্গে বলা যায়, আজকের মত শিষ্পসামগ্রীর সংরক্ষণের প্রশন তখন 
উঠত না। অবশ্য বাতিক যাদের ছিল তাদের কথা পৃথক। সে যুগের শিল্পের একটি লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য হ'ল, তা কখনই একক নয়, সমবেত। স্বাতন্ত্য অপেক্ষা সংঘস্পৃহা-ই তাঁদের কাম্য 
ছিল। এইজন্য যাঁরা স্ব-তন্ত্র চিন্তা শিল্পকলায় ফুটিয়ে তুলতেন তাঁরা সাধারণ্যে 'নান্দত হতেন। 

শিল্পকর্মের পন্পোষণ করতেন সাধারণ মানৃষেই, ব্যান্তবিশেষে নয়। প্রায়শই এতদ্কর্মে 
যারাই ছিলেন রক্ষক তাঁরাই হতেন ভক্ষক। তাঁরাই আবার বিচারক। ফলত, গুণগত গৌরবে 
শিল্পী নির্ণিত হত না। যার উচিত ছিল জুতো সেলাই করা বীরবিক্রমে সেই হয়তো চণ্ডী 
পাঠ করত। কেননা, তার কাঁ্কষিত ছিল গুণরক্ষণ নয়, কর্মসম্পাদন। আধুনিক শিল্পকলায় 
অন্যতম দ্রণ্টব্য হল শিল্পীর মানস-আভিব্যান্ত, কিন্তু মধ্যযুগের শিল্পকলায় এটি অকল্পনীয় 
ব্যাপার ছিল। আসলে, সুক্ষমরসবোধের নিদারুণ অভাব সমগ্র মধ্যযুগীয় শিল্পে ছেয়ে আছে। 

যে নিবেদনাট নিয়ে প্রস্তাবনার সূত্রপাত সেখানেই আবার ফিরে যাই-আমি শিল্পের 
ভাষার কথাই বলছি। 'ক্যালকুলাস, এমাঁল ম্যালে যাকে খজ্টীয় রূপকরূপে বর্ণনা করেছেন, 
আসলে, কোন ধর্ম বা ভাষা বিশেষের সম্পত্তি নয়। আঁপচ, সার্বান্রক বোধগম্যতার জন্য এর 
আবেদন বি*শবজনীন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে বিশ্বের সকল স্পর্শকাতর মনকেই ক্যালকুলাস 
সমভাবে নাড়া দেবে। আসলে, বিশ্বজনীন শৈল্পিক এঁক্য ওখানে নাহত-ও নয়। শিল্পকলায় 
যোঁটকে সামান্য লক্ষণ বলা যেতে পারে সোঁট মনমষ্যত্বকে প্রকাশ এবং ওখানেই আমরা স্থান-কাল- 
ভেদ সত্বেও এঁক্যবন্ধ। অবশ্য শিল্পভাবায় পারঙ্গমতা ব্যতীত এই একতা সতত অনুভূত 
হয় না। পারঞ্গমতা কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম। মধ্যযুগের যুরোপে সর্ব্ন ল্যাটিন 
ভাষার প্রচলন ছিল বলেই আজ যেমন তা সেখানে সংপ্রচাঁলত নয়, থাকবে এমন আশাও অন্যায়, 
তেমানি আজকের সাধারণ শিল্পরসিক মধ্যযুগের শিজ্প ভাষায় নিপুণ হবেন এমন আশা অহৈতুক। 
তব; শ্রমসাপেক্ষ এ কর্ম সমাধান করলে শিল্পসমালোচক লাভবানই হবেন। কেননা, এই শিল্প- 
ভাষার ভিতর-ই সপ্ত রয়েছে মধ্যযুগের প্রাণসত্তা; খষ্টীয় ওদার্ষের বীজও লুকায়িত ওখানেই। 
সন্ত অগ্াম্টাইনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তখন-ই তাঁরা বলতে পারবেন : ব্রিকালবিস্তৃত প্রজ্ঞালোকের 
মৃদুস্পর্শেই আমরা জ্ঞানের দুল্নার উন্মোচিত করব, উল্বাটন করব সূন্দর-রহসা এবং উপভোগ 
এ সিদসিদি £ রানির রান দারা রাত রা 
প্রাপণীয়। 

অন্বাদ : বারেন ভট্টাচার্য আনন্দ কুমারজ্বামশ 
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অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর জগত 

মানুষের প্রেম তার 1বাঁভন্ন ,ছলাকলা, তার রূপমাধূরীর সম্পদ যা আমার জশীবনের সঙ্গে 
আত্মার সঙ্গে সংয্ন্ত- অবনীন্দ্রনাথ তারই শিজ্পী। প্রকৃতির রস মাধূর্যা যা মানুষের সীমা- 
ব্ধতাকে মুন্ত করে অসীম আনন্দে আভীঁষন্ত করে অবনীন্দ্রনাথ তারই [শল্পী। কালো 
আকাশের গায়ে কাঁচা সোনার রং যে কি মোহনী মায়ার আসর জমায় তা অবনীন্দ্রনাথের আসর 
জমানো রং বাহার, তুলির ফুলঝাঁর না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অবনীন্দ্রনাথের সাম্প্রীতক-_ 
িন্রপ্রদর্শনীতে তাঁর প্রকৃতি এবং মানুষের অন্তরঙ্গ আবেশ বিভোর মূহূর্তগুলর প্রাত যে স্বচ্ছ 
সহৃদয়তার দৃম্টভঙ্গীর পারচয় পাওয়া গেল তাতে একটি কথাই এখানে বলা যেতে পারে যে 
তানি আবেগ ময়তার শিল্পী, তান অমাদের অতীব অন্তরঙ্গ শিল্পী । চিন্রে কার্কার্ধ্যতার 
মূল্য আছে স্বীকার কার--কিন্তু সেই মূল্যায়ন করার পথে সৌন্দর্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায় না। 
শিজ্প যাঁদ শুধুমান্ত্র মণ্ডনমূল্যতে বিচার করার দরকার হয় তবে শুদ্ক তর্ক ছাড়া তা থেকে 
আর কিছুই লাভ হবে না। মণ্ডল মূল্যের ওপরে শিল্পীর আত্মার প্রাতিষ্ঠা, সেই প্রাতিষ্ঠার 
আলোতে শ্পী অন্তর বাঁহর এক অনবদ্য রূপকলায় সমাহিত করেন। যাঁদ শিল্প কারুকার্য্যই 
প্রধান হয় তবে চিত্র শুধুমাত্র টেকানিকপ্রধান হতে বাধ্য_-তখন ভাবের ঘরে পড়ে ফাঁক। তাই 
ছোট খাটো টানটোনে, পল তোলা সক্ষত্ন অনুভূতির আবেশ মধু মনোরম লালের টানে মন নিয়ে 
যায় কোন এক বিহ্হল ক্লান্ত 'দ্বপ্রহরের নির্জনতায়- যেখানে ফল্লুরার ভালবাসা, কালকেতুর 
লোৌহদেহ, খৈয়ামের উদাসী সুর। আরব্যরজনীর এই- প্রেম-সব কিছু এঁকান্তিকতায় সমাহত, 
প্রশান্তিতে মগ্ন। শুচি স্নিগ্ধ আলপনার বিরহীর আত্মজিজ্ঞাসা, প্রোমকের মধুর বিরহ আঁব- 
শবাস্য রং এর প্রবাহে লীন। কালো আকাশের গায়ে একফোঁটা চাঁদের হীঙ্গত, নীচে প্রেমবদ্ধ, 
আশঙ্খায় ভীত মানুষের মগ্নতা কি অপরূপ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ছোট খাটো রং এর টান, 
ধানর সৃষ্টির মত। লান পুচ্ছ তাড়নায় ময়ূরের কেকারব রং আর রেখা বন্ধনীতে উচ্চকিত। 
মণ্ডন শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ মুঘল কলম-এ একেবারে জারীন্ কলম। যে কলম অবনীন্দ্রনাথ 
নিয়েছেন তা যেন বর্ণনায়, অলংকরণে, ভাববোঁচিন্রে, রস সংবদ্ধতায় এক অপরূপ এঁক্য এনেছে। 
ভারত শিল্পে প্রাচী এবং প্রতীচ' উভয়েই এক মাল্যবন্ধনে অবনীন্দ্রনাথের জারীন কলমে নীত। 
রেখার বলিম্ঠতায় প্রাচ্যের ি*বাস এবং ভাবাবহলতায় রং এর মনোহারিত্বে প্রতণচীর বিন্যাস 
এক হয়েছে অবনীনাথের সার্থক সূম্টিতে। অবনীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ সে যুগে িষ্পীর 
আত্মবিশবাস প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। সেই শৃন্যের কোঠায় পুরো নম্বর শিল্পীদের পাইয়ে 
[দিলেন। রাজা রাব বর্মার ছাঁবর যুগে, জার্মান ওলওগ্রাফ বাজার ছেয়ে ছিল। পৌরাণিক 
কাহনীর ছবি যেন সাহেব মেমদের গায়ে রাম সীতার পোষাক চাঁড়িয়ে যাত্রার সং-এর ঢং 'নিয়ে- 
ছিল। তার না ছিল জাত, না ছিল কৌলিন্য। অবনীন্দ্রনাথ সেই যান্নার আসরে এসে একবার 
আগাগোড়া সব পালাটাই দিলেন বদল করে। জাতে উঠলাম আমরা, কোৌিন্যও ফিরে পেলাম। 
যাত্রার রং বদল ঘটে গেল। ঘযাব্রাটা হয়ে উঠলো এক কাব্য গাথার অপরূপ প্রকাশ। গেয়ো 
ভাবটা কেটে গিয়ে আদত শিল্প চেতনার কথাই ম.খ্য হয়ে উঠলো। ছাত্র নিয়ে জমিয়ে তুললেন 
জোঁড়াসাঁকোর দাক্ষণের বারান্দা । সূন্টি হলো কত অপরুপ রং বাহার, 'িচিন্ন আলোর রোশনাই, 
ছন্দের যাদুকর নাচ। বাঈজী নেচে গেল। তলায় 'সি'দুরের প্রলেপ, ওপরে নক্সাদার চাদর, 
লঘু ছন্দে কখন যেন যাদমন্ত্ে ফুটে উঠলো গনেশের মার্ত চাদরের ভোল তুলে ফেলতেই। 
এ যেন সেই যাদু। জলে রং মিশিয়ে, রংয়ে জলে মিশিয়ে, কাগজ ভিজিয়ে রং আর রেখার ফুল- 
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ঝর উড়িয়ে মন উাঁড়য়ে নিল _সেই সিম্ধবাদের সাত সাগরের পার করে, লায়লা মজনদূর অরধাঁ 
বাঁকা তলোয়ারের দেশে । ঘরের কোণে "দূর কোট, মায়ের চুল আঁচড়াবার নক্সাদার চির্ণা, 
কালো নাপতীনর ্াঙ্গা পাতাঁদয়ে ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের পায়ে আলতা দেওয়া কোনটাই 
বাদ গেল না অবনীন্দ্রনাথের সন্ধানী চোখের কাছে। হায় সে দিন কি আর ফিরবে, যে দন 
অম্বুরী তামাকের সেই গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দিলখুশ হাসির উচ্ছ্বাসে সমস্ত শিল্প জগতটা 
মৌতাতে খানদানী করে রেখোছিল। অবনীন্দ্রনাথ যে এর প্রাণ ছিলেন। জারীন কলমের এক 
এক খোঁচায় মর্তেযর মানুষ যেত স্বগ্গের অস্পরীর বাড়ীতে চাঁদনীরাতে গান শুনতে আর স্বর্গের 
আধিবাসীরা পাত পাতত গেরস্থের নিঝূম দুপুরের আলস্য মাখানো আবেগ বিহহলতায়। সে 
দন আর নেই। বাদশাহ আমল সত্যি সাত্ই শেষ হলো অবনীন্দ্ুনাথের তিরোধানের পর। 
যে রং আর তুলের টানটোনের জোয়ার তানি এনৌছলেন-_তার মূল্যায়ন এখনও হয়ান। এই 
আজকের আধুনিক ছবি আঁকয়েদের অনেকের টিকি বাঁধা আছে, জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দার 
উদারতার কাছে। অবনীন্দ্রনাথ না জল্মালে ভারতশিষ্প আজ কোথা থেকে কি হতো তা 
বলা মুস্কিল। উত্তর কিংবা পশ্চিমভারতের আঁকিয়েদের আজকে চিন্ত-ছটফটানি নিমেষেই ঠাণ্ডা 
হতো অবনীন্দ্রনাথ না জন্মালে। এই শিজ্পগুরুকে স্মরণ করে আধুনিক শিল্পীরা 
যেন এক বার সেই সৌগন্ধ সৃন্টিকারী মৌতাতের আমেজ নেবার চেষ্টা করেন_তা হলেই 
আমাদের অর্ধেক কাজ হবে। ছোট ছবি-আত সক্ষন তুলির আকর্ষণী ক্ষমতা, পারশিক 
কল্যামের কারকার্য আর মনোহরণ প্রাচ্যের জল ধোয়ার যাদু সমস্ত মিলে অবনীন্দ্রনাথ একক এবং 
নিঃসঙ্গ। তাঁর ছান্রেরাও তাঁর সেই সম্পদের আধকারী নয়। তিনি শিল্পক্ষেত্নে এক নতুন 
পালাগান গেয়েছেন যে পালাগানের তিনিই অধিকারী, তিনিই নায়ক, তিনিই বাজানদার িনই 
সত্রধার। যে ছবি সব সময়েই দেখা দরকার, যে ছবি সবসময়ে আমাদের আনন্দবর্ধন করবে সেই 
ছবি দেখার সযোগ যাঁরা করেছেন- সেই রবীন্দ্রভারতার উদ্যোন্তাদেরও আভনন্দন জানাই। তবে 
একথাও বাঁল- সর্বদা এই ছাবি চোখের সামনে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁরা সত্যই 
ধন্যবাদের পাণ্ধ হবেন। 

[নাঁখল বিশ্বাস 



লমালোচন। 

জাতীয় গ্রল্থপঞ্জী ॥ বাঙ্গালা বিভাগ ॥ ১৯৫৯-৬০ সম্পাদক-_বি, কেশবন; সহকারণ 
সম্পাদক-সৃনীলবিহারী ঘোষ, অশোককুমার 'বশ্বাস। দোম--৭'৫০ নয়া পয়সা) 

পাশ্চমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের (স্টেটব্যরো অক! এডুকেশন্স্) উদ্যোগে কলকাতা 
ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত বাংলা গ্রল্থসমূহের যে তাঁলকাটি 'জাতীয় গ্রল্থপঞ্জণ' বাংলা বিভাগ, 
১৯৫৯-৬০-এই নামে সম্প্রাত প্রকাশিত হয়েছে, নানা কারণে তার প্রয়োজনীয়তা শাক্ষত 
মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত হবে। ইতিপূর্বে ১৯৬০ সালে এই গ্রন্থমালার ১ম খণ্ড প্রকাশিত 
হয়েছিল। তখনই সাহত্য-জজ্ঞাসাদের অনেকেই এই গ্রল্থপঞ্জী সম্বন্ধে বিশেষ কৌতুহল 
প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবত*য় গ্রন্থের এই 
তালিকা ও নির্ঘন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করে সহঃ সম্পাদকদ্বয় শ্রীয্ন্ত সৃনীলাবহারী ঘোষ 
ও শ্রীযুন্ত অশোককুমার বিশবাস বাংলা সাঁহত্যের একটা বড় অভাব দূর করেছেন। অশেষ 
পারশ্রমে সংকলিত এই বিরাট পুস্তকতালিকার বিন্যাসপদ্ধীত, বর্গীকরণ, বিভাগীয় শ্রেণী- 
নির্দেশ, গ্রম্থ-গ্রল্থকার-প্রকাশক প্রভাতি বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যার্দ পাঁরবেশন সতর্ক গবেষণার 
গৌরব দাবি করতে পারে। 

৪৩৪ পৃচ্ঠায় লাইনো হরফে মাাদ্রত এই 'জাতীয় গ্রল্ধপঞ্জণট রেফারেন্স বই হসেবে 
যে আতশয় মূল্যবান হয়েছে, তা" এর আদ্যল্ত অনুধাবন করলে বোঝা যাবে। বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত গ্রল্থাদি থেকে যাঁরা গোটা জাতির মনঃপ্রকর্ষের পরিচয় পেতে চান, তাঁরা এই তালিকার 
পৃচ্ঠার মধ্যে তার একটা সংক্ষিপ্ত সূচী দেখতে পাবেন এবং আঁধকতর সংবাদ জানবার জন; 
জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বারপ্রান্তে হানা দেবার জন্য ওৎসুক্য বোধ করবেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রস্থাগার 
সম্বন্ধে বলেছেন, “শঙ্খের মধ্যে যেমন সমৃদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে কি 
হৃদয়ের উদ্বান-পতনের শব্দ শুনিতেছ 2” এই গ্রল্থপঞ্জীর মধ্যেও নানা হৃদয়ের উত্থান-পতনের 
শব্দ শোনা যায়। এর মধ্যে বহু মানুষের চিন্তা, মনন, আবেগ, অনুভূতি, শ্রমনিষ্ঠা অক্ষরীভূত 
বাকর্পে বিরাজ করছে, এর পন্রমর্মরের মধ্যে বহু মানুষের কলগণুঞ্জন ভেসে আসছে। 

এই নিখংত তালিকাটি যথাসময়ে প্রকাশ ক'রে সহকারা সম্পাদকদ্বয় সাধারণ, অসাধারণ, 
রাঁসক. গবেষক- সমস্ত পাঠক-পাঠিকার অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের 
শিক্ষাবভাগের এরাবতণ চালচলন ক্লমেই যে উচ্চৈঃশ্রবার গাঁতিবেগ আয়ত্ব করছে, এতেও দেশবাসণ 
কথাণ্টিং আশ্বস্ত হবেন। সরকার লাল ফিতার বজ্্র-আঁটুনি আর একটু শাথিল হলে এরকম 
হিতকর কাজে তরুণের দল উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসবেন, তাতে সন্দেহ নেই। 

ভারতবর্ষের মনন ও গবেষণাকে তালকাবদ্ধ ক'রে স্থায়িত্ব দেবার জন্য ভারতসরকারকে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্তণা পরিষদ (মানিষ্ছি অব সায়োশ্টিফিক 'রিচাচ” যাপ্ড কালচারাল 
এ্যাফেয়ার্স) ভারতায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি সংকলনের যে ভার 
গ্রহণ করেছিলেন. তার প্রণোদনায় ১৯৫৪ সালের লোকসভায় গৃহাঁত এবং ১৯৫৬ সালে 
সংশোধিত “ডেলিভার অব বুকস ঘ্যাশ্ড 'নিউজপেপার্স্ এযাকট্” অনুসারে ভারতের চারাঁট- 



৭১৬ সমফালশীন [ ফাঙ্গান-চৈর 

প্রধান গ্রল্থাগারে কেলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, মাদ্রাজের কমেমারা গ্রন্থাগার, বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় 
গ্জ্থাগার এবং দিল্লশর কেন্দ্রীয় তথ্য গ্রন্থাগার) ভারতের প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের একখানি 
ক'রে দেবার নিশি গৃহশীত হয়েছে। অসমীয়া, ইংরেজশ, উদর্ট, ওঁড়য়া, কান্নাডা, গুজরাত”, 
তামিল, তেলুগু, পান্ডহাবাঁ, বাংলা, মারাঠী, মালায়ালম, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত 
নতুন বইয়ের তালিকা প্রাত তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হচ্ছে। এরই নাম 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জণ' বা 
ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফ। ১৯৫৮ সাল থেকে এই গ্রল্থপঞ্জণ প্রকাঁশত হতে আরম্ভ করেছে।, 
এ বিষয়ে বাঙলাদেশের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষািভাগ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে 
প্রাপ্ত যাবতীয় বাংলা বইয়ের তাঁলিকাপঞ্জী প্রকাশের ভার নিয়েছেন। ১৯৫৮ সালের বাংলা 
বইয়ের বিস্তত তালিকা 'জাতীয় গ্রল্থপঞ্জস, বাংলা বিভাগ” এই নামে ১৯৬০ সালে পাশ্চমবগ্গ 
সরকারের শিল্পাঁবভাগের আনূকল্যে প্রকাঁশত হয়েছে। বক্ষ্যমান তালিকাটি ১৯৫৯-৬০ 
সালের' মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত বাংলা বইয়ের নির্দেশকর্পে সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রোরর জাতণয় 
গ্রল্থপঞ্জশ বিভাগের বোংলা) উৎসাহ সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সূনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীষ্ত 
অশোককুমার 'বিশবাসের দ্বারা নিপুণভাবে সম্পাঁদত হয়ে প্রকাশিত হ'ল। 

এই তালিকায় "উই" দশাঁমক বশার্করণ এবং ডাঃ রঙ্গনাথন প্রবার্তত 'কোলোন' বগর্শ- 
করণ-_-এই' দুই পদ্ধাতই অনুসৃত হয়েছে । ফলে যেকোন পাঠক গ্রন্থের বর্গসংখ্যা ধরে সহজেই 
তার জাতিকৃল ও হাীড়র খবর টেনে আনতে পারবেন। যেমন- গ্রন্থাট কোন বর্গের, কবে 
প্রকাশিত, মূল্য, প্রকাশক. সংক্ষপ্ত বর্ণনা, রূপগ্ণ (কত সৌঁশ্টামটার, বাঁধানো কিনা ইত্যাদি) 
ইত্যাদ জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হয়েছে । তাঁলকাঁট “ডউই' বর্গ হিসেবে দশটি প্রধান বিভাগে 
[বিভন্ত-_€১১ সাধারণ বিষয়, ৫২১ দর্শন, (৩) ধর্ম, (৪) সমাজাবিজ্জান, (৫) ভাষাতত্, (৬) বিজ্ঞান, 
(৭) ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি দা), (৮) লালতকলা. (৯) সাহত্য, ৫১০) ইতিহাস । এর 
মধ্যে প্রত্যেক বিভাগেই নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ান্সারী উপবিভাগ আছে। যেমন দর্শন বিভাগের 

দর্শন প্রভাতি নানা দার্শীনক শাখা-প্রশাখা । এইভাবে প্রাতি বিভাগের উপাবিভাগগীল দশাঁমক 
পর্যায়ে সাঁজ্জত হওয়াতে অনুসন্ধিতংস্ বাক্তিরা গ্রন্থের নামধাম ও নম্বর খঠজে পাবেন। 

গ্রল্থপঞ্জশর নির্ঘণ্ট যাবতীয় গ্রল্থ ও গল্থকারের বর্ণানক্লাগিক তালকা ম্যাদুত হয়েছে । সর্বশেষে 
প্রকাশকের নাম-ঠিকানা উীল্লাখিত হওষায় গ্রন্থ সন্ধান ও রুয়েরও খুব সাবিধে হয়েছে । যাঁরা 
কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে পডাশনো করেন না নানা প্রকার গবেষণা কার্যে 'নযান্ত আছেন, 
তাঁরা এই তালিকা থেকে খুব সহজেই কার্যোদ্ধার করাতে পারবেন। এখন আর ইনডেকস 
ক্যাবিনেটের পায়রর খোপেব পাশে অপেক্ষমান জনতার সংখা বাদ্ধির প্রয়োজন হবে না-এই 
গন্থপঞ্জীশ দেখেই গ্রন্থের নামধাম বার করা সহজ হবে। 

রত রিভ ভাল তন্ধাটিবোস ভারে লাদলা নার না কারী সাকির 
আন্তরিক ধনাবাদ জ্রানাচ্ভি। গ্রন্থে কলেবরের অন্পাতে এর মলাকে টাঃ ৭:৫০ নঃ পঃ) 
'মাটেই দলা বলা যায় না। অবশা এ রকম জ্টল ব্যাপারে দুটো একটা ছাপার ভল থাকা 
কিছ: অস্বাজাবিক বাপার নয়। যেমন গল্থপঞ্জর ১২৬ পৃচ্ঠায় নবগনচন্দ্র সেনের 'রঙ্গামতথ 
কাবা ভমক্রমে 'রাঙ্গামাঁটি' ছাপা হযেছে । মল তাঁলকাঁট বোধহয় রোমান অক্ষরে লেখা হয়েছিল, 
পাবে তার বাংল: লিপান্তবীঁকরাণের সময় 'রঙ্গমতশ” 'রাঙ্গামাটি' হয়ে গেছে । সে যাই হোক, ছাপা- 
খানার 'দেবতাদেব এরকম দ:টো-ধাকটা ভলচুক ধর্তব্যর মধ্যেই নয়। 
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এই দেশে 

দা | ভনন্দবেদনার প্রকাশ 
[| বচিত্রের বৈচিত্রের অস্ত নেই। 

মাধ) ঞঠ ক) . আমাদের গভীরতম 

বেদনা, সুকুমার অনুষ্ঠতি, 

'আর আনন্দথন 

সংবেদন আমাদের চিত্রে 

ও সাহিত্যে, নৃত্যে ও 
| :শ্বীতে রসরপ প্রাপ্ত হয়। ডর হ21৩ 2 € টু ধিভিন্ন প্রদেশের সজনী 
৬. ১ গ্রতিভার অপরূপ ভাৰ ও 

ব্ঞ্জন৷ আজ রসৈক্য 
লাভ ক'রে সমধ্িত ভারতীয় 

মসস্কৃতির রূপ নিয়েছে। 

দূরকে নিকট 
ক'রে, আন্তপ্রাদেশিক 

সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভব 

ক'রে, জাতির ভাব 

1৭২০ 

সনস্বয়ের মহৎ আয়োজনে 

ভারতীয় রেলপথের 

ভূমিকা সামান্ত নয়। 








